
“Prevenir é melhor que remediar – as vias alternativas para prevenção de conflitos com os nossos beneficiários”



Principais alterações no processo de fiscalização

O processo de fiscalização passou a ser totalmente eletrônico (alterações na nova RN

nº 388), com cadastro específico no portal das operadoras. Possibilidade de juntada de

documentos e pareceres supervenientes (novos), bem como requerer informações

sobre o processo administrativo (ampla defesa)

A NIPs somente serão registradas com a informação de protocolo nas centrais de atendimento ou

ouvidoria da OPS. Exceção: será demanda com caráter de urgência.

Se o beneficiário alegar que a OPS se recusou a fornecer o protocolo, ele deverá confirmar as

informações básicas do atendimento recebido, como data, local da negativa, entre outras

informações de identificação.

A simples informação de ausência de protocolo não permitirá o registro direto da demanda.

Essa modificação reduzirá o número de reclamações? Será benéfica para as Unimeds?

Em vigor 
desde 6/5/19



Taxa de anulação de 

autos de infração

Principais alterações no processo de fiscalização

O artigo 16 da nova redação proposta para a RN nº 388/2015 trará uma alteração significativa que poderá, eventualmente, beneficiar

as operadoras.

Será aberta a possibilidade de uma “reanálise” das demandas em sede de NIP pelos fiscais da agência, antes da efetiva lavratura do

auto de infração.



Alterações na Classificação das Demandas NIP (art. 14)

A classificação preliminar da demanda se aterá ao relato do beneficiário e à resposta apresentada pela operadora, 

resultando nas seguintes indicações:

▐ Não Procedente > Não há indício de infração

▐ Resolvida através da Reparação Voluntária e Eficaz

- RVE

▐ Não Resolvida

▐ Beneficiário Não Pertence À Operadora

▐ Demanda em Duplicidade

▐ Insuficiência de dados mínimos para identificação

do beneficiário, da operadora e da infração

relatada ou

▐ Agente regulado não responsável

✓ Divisão de Responsabilidade

Operadora x Administradora

✓ Esse item visa evitar impactos

indevidos na pontuação das

operadoras nos diversos indicadores

da ANS



Principais alterações no processo de fiscalização

Seleção das operadoras para receber “visita” da ANS conforme

indicador de fiscalização:

As operadoras serão selecionadas para correção das

irregularidades.

Conforme cumprimento das recomendações da DIFIS/ANS poderão

ser autuadas conforme quadro ao lado

Intervenção Fiscalizatória



De que os beneficiários reclamam?

Fonte: www.ans.gov.br – acesso 24/06/19

Período: Janeiro a Abril de 2019

Natureza da Demanda

Subtema da Demanda

http://www.ans.gov.br/


Até maio de 2019 a ANS recebeu 37.757
notificações sendo 25.868 assistenciais.
Destas, 28.710 foram resolvidas por
mediação de conflitos.

De cada 5 notificações recebidas pela
ANS, 4 foram resolvidas via NIP.

Fonte: Tabnet/ANS/MS  Data da Extração: 14/05/2019

Notificação de intermediação preliminar - NIP

NIP – instrumento de mediação que visa à solução consensual de conflitos entre operadoras e beneficiários

Índice de resolutividade de
conflitos sobre negativas de
cobertura



Por que evitar o recebimento de NIPS?

Conflito de interesse entre papeis 

de dono e gestor.

Gestão política na execução de papeis centrais: 

Conselhos de Administração, Fiscal e 

Diretoria Executiva

Diferenças de estruturas societárias com 

semelhanças de questões éticas, 

administrativas e operacionais

1 – Monitoramento da Garantia do 

Atendimento (DIPRO – IN 48/16)

2 – Monitoramento do Risco Assistencial 

(DIPRO – SIP + IN 48/16)

3 – Intervenção Fiscalizatória 

(DIFIS – RN 388/15)

NIPs: RVE + Núcleo (não resolvida)+Inativa 

(art. 12 – RN 388/15)

Peso conforme indicador de fiscalização

5 - Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS)

(DIDES – RN 386/15)

Taxa de Fiscalização (RVE+NÚCLEO) + Taxa de Resolutividade de 

NIPS (PFA - Percentual de Finalização Assistencial – Meta 85%)

4 – Índice de Reclamações

(DIFIS)

S TOTAIS: RVE+NÚCLEO+INATIVAS+ 

NÃO HÁ INDÍCIOS DE INFRAÇÃO 

(Não Procedentes)

As Notificações de Intermediação

Preliminar (NIP’s) recebidas pelas

operadoras são utilizadas para o cálculo

de Indicadores de 05 (cinco) Programas

da ANS:

NIPs: RVE + Núcleo (não resolvida) NIPs: RVE + Núcleo (não resolvida)

NIPs: RVE + Núcleo (não resolvida)+Inativa NIPs Totais: RVE+Núcleo+Inativas+ 

Não Há Indícios de Infração 

Taxa de Fiscalização (RVE + Núcleo) + Taxa de Resolutividade de NIPs

(PFA - Percentual de Finalização Assistencial – Meta 85%)



Medidas para EVITAR as NIPS

Divulgar OSTENSIVAMENTE aos beneficiários a existência

das Centrais de Atendimento Telefônico, Presencial (RN nº

395/16) e da Ouvidoria (RN nº 323/13), para que as

demandas sejam internalizadas.

Não basta somente emitir o protocolo ao beneficiário!

O contato direto e frequente das centrais de atendimento

e ouvidoria até a solução da demanda – RASTREAMENTO –

é fundamental para evitar a NIP e até mesmo a discussão

judicial.

A equipe das centrais de atendimento e ouvidoria deve estar

capacitada (TREINAMENTO CONTÍNUO) para interagir com o

beneficiário e promover resolutividade à demanda. Para tanto,

essa equipe deve ter suporte de equipe interna multidisciplinar

(médicos auditores, advogados, entre outros).

É necessária ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, especialmente dos

beneficiários de contratos coletivos, para aprimorar o contato

com quem reclamou e o acompanhamento da demanda

(telefone, e-mail, sms, whatsapp, entre outros).

No caso de negativa de cobertura, que seja devidamente

EMBASADA E EXPLICADA ao beneficiário, com linguagem

simples e acessível, inclusive com oferecimento de

alternativas para solucionar a demanda (“NÃO FECHAR

TOTALMENTE A PORTA”).

Avaliar sempre o CUSTO DO PROCEDIMENTO em

detrimento aos custos relacionados a realização de junta

médica e do próprio processo administrativo por negativa

de cobertura (exemplo: mamografia digital x comum).



Medidas para EVITAR as NIPS

Aprimorar o AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO

ELETRÔNICO de procedimentos até a efetiva realização,

com comprovação documental de todo o processo de

notificação de agendamento, execução e etc.

ORIENTAR CONTINUAMENTE prestadores,

especialmente cooperados, sobre o risco regulatório e

jurídico de classificação indevida de procedimentos como

de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (entendimento nº 9/DIFIS).

PRIORIZAR E MONITORAR situações que exigem junta

médica ou procedimentos cujos prazos de atendimento da RN

259/11 estejam próximos do vencimento.

HOME CARE: CONTESTAR PEDIDOS MÉDICOS que não

diferenciem a internação hospitalar do atendimento domiciliar

ou de simples cuidados.

Nos casos de beneficiários em INTERCÂMBIO, a Unimed

de Origem deve monitorar desde o pedido até a execução

do procedimento (CAPÍTULO 11, MIN).

Estabelecer fluxos bem definidos para efetivação do

REEMBOLSO nos casos de indisponibilidade ou

inexistência de prestadores (RN 259/11)

“HIGIENIZAR” A REDE DE PRESTADORES VINCULADA

AOS PRODUTOS, para que seja a mesma disponibilizada

aos beneficiários no Guia Médico e no Portal Corporativo

(alternativa: registrar novos produtos e migrar a massa).



Medidas para EVITAR as NIPS

MONITORAMENTO de beneficiários que reclamam de forma

contumaz (“nipeiros”), TRAÇANDO PERFIS desses beneficiários

(idade, sexo etc.).

Revisão do SISTEMA DE GESTÃO para identificação de

cobertura de produtos, das cláusulas contratuais, para informar

corretamente o beneficiário e evitar negativas indevidas.

Participação efetiva da DIRETORIA no monitoramento das NIPS 

recebidas, em total consonância com a ouvidoria;

Reforçar o RELACIONAMENTO EMPRESARIAL com as “PJs”, e

consequentemente seus beneficiários in loco, por plataformas

digitais ou presenciais, esclarecendo dúvidas, dando

orientação, além de tratar com a diretoria da CONTRATANTE

situações excepcionais (ex: NIPs).

Verificar se o pedido de intercâmbio corresponde ao PEDIDO

MÉDICO. Exigir nas relações de intercâmbio que o pedido

médico seja TRANSCRITO NA ÍNTEGRA.

Implantação interna da figura de MÉDICO MEDIADOR para

interação técnica com o médico assistente.



Medidas para TRATAR as NIPS

VERIFICAÇÃO DIÁRIA do Espaço NIP no site da ANS,

inclusive com PRINT PERIÓDICO de telas para

comprovação de demandas disponibilizadas.

Contatar o beneficiário imediatamente após a abertura da

NIP, oferecendo retornos diários e resolutivos

(ACOLHIMENTO DA DEMANDA).

Na resposta da NIP, VERIFICAR OS DOCUMENTOS
sugeridos pela própria ANS no site www.ans.gov.br, para

situações assistenciais e não assistenciais.

VIABILIZAR COMITÊ MULTIDISCIPLINAR interno permanente

para analisar as causas das NIPS recebidas e propor ações

corretivas para que não ocorram novamente (PDCA).

NUNCA DEIXAR para juntar a resposta da NIP no último dia

(10º dia) por risco de instabilidade no site da ANS.

Para todas as situações, a melhor conduta é tratar o

beneficiário como CLIENTE, ENCANTÁ-LO, para que ele

reconheça a Unimed pelo seu JEITO DE CUIDAR!

Alertar o beneficiário sobre OS CANAIS DE ATENDIMENTO da

operadora a resolutividade seria em prazo inferior.

http://www.ans.gov.br/


Área de Regulamentação



Obrigado!

regulamentacaoub@unimed.coop.br

Daniel Infante Januzzi de Carvalho


