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Gestão da Transparência

• Deliberações do Fórum Transformar para avançar de 2016

I. Criar “portal da transparência” com segurança tecnológica (...) e iniba práticas 

irregulares. Contratos e tabelas de prestadores hospitalares devem ser inseridos 

nesse portal para evitar manipulação de contas. 

II. Criar estrutura operacional para implementação do “Sistema Olho Vivo” e de 

mecanismo de controle da prática abusiva de refaturamento e utilização de tabelas 

diferentes da prática local para o intercâmbio.

III. Postar TISS do prestador para Origem. 
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• Objetivo

Possibilitar a transparência nas relações de intercâmbio, que é um dos quatro pilares da

governança – transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade cooperativa −

para que todo o Sistema Unimed tenha acesso a simetria das informações, com segurança

tecnológica, incorporando as melhores práticas e inibindo eventuais práticas erráticas ou

irregulares.
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Novembro/2017 Agosto/2018

Envio da 1ª 

circular DI 

017/18 ao 

Sistema Unimed 

informando sobre 

o processo de 

coleta de dados 

do padrão TISS 

por meio de 

webservice para 

a Gestão da 

Transparência

Outubro/2018

Workshop de Intercâmbio 

Nacional 2018

Contextualização dos 

trabalhos 2017/2018

Tráfego de dados da TISS

Proposta do Novo Capítulo 

no MIN

Outubro/2019

Workshop de Intercâmbio 

2017

Uma sala de trabalho foi 

dedicada à “Gestão da 

Transparência” com foco 

central de ALINHAR:

Objetivos, escopo, 

Diretrizes Gerais e Fluxo 

do Projeto.

Implantação e execução 

da Gestão da 

Transparência no 

intercâmbio nacional

Novembro/2018

Novembro/2019

Fundamentos:
Fórum Transformar para Avançar de 2016
Mapa Estratégico 2017 – 2021

Aprovação do 

Capitulo 16 -

Gestão da 

Transparência 

pelo FÓRUM 

UNIMED

Fevereiro/2019 Junho/2019

Publicação e 

divulgação do 

capítulo 16

Envio da 3ª circular 

DI 003/19 

solicitando o 

certificado digital 

ou usuário/senha 

para coleta dos 

dados TISS

6º Workshop de 

Intercâmbio 2019

-Sala de Processos de 

Intercâmbio

Julho/2019 Setembro/2019

Plantão de 

Dúvidas do 

capitulo do 

capitulo 16 -

Gestão da 

Transparência

Entrada em 

Produção do

Capitulo 16 -

Gestão da 

Transparência 

do MIN para o 

Sistema Unimed

Envio da 2ª circular 

DI 019/18 ao 

Sistema Unimed 

sobre o projeto 

Gestão da 

Transparência: 

solicitando 

webservice e  

certificado digital 

ou usuário/senha

consulta publica do 

capitulo 16 do MIN

Aprovação pelo 

CNI da proposta 

do Capitulo do 

MIN da Gestão da 

Transparência.

Reenvio da 2ª 

circular DI 

019/18 para as 

Unimeds que não 

retornaram com 

as informações 

solicitadas.

Dezembro/2018
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16.2.1. A área de Intercâmbio da Unimed do Brasil na execução dos processos previstos para a Gestão da 

Transparência, atuará no alinhamento das cobranças entre Unimeds de acordo com as regras deste manual, 

no atendimento de intercâmbio nacional, que estiverem em desacordo com as regras vigentes.

Nota: O alinhamento das cobranças previsto no item 16.2.1 se refere ao cumprimento das regras previstas 

nos artigos 3.3.1 e 3.3.2. das Regras Gerais de Cobrança...

“3.3.1. É terminantemente proibido no Intercâmbio Nacional faturar

valores de taxas, materiais, medicamentos e diárias superiores aos

efetivamente pagos ao prestador de serviço.

3.3.2. É terminantemente proibido no Intercâmbio Nacional faturar

valores superiores aos praticados para os beneficiários locais relativos a

taxas, materiais, medicamentos e diárias, entre outros, para beneficiários

do intercâmbio.”

...As questões de glosas e contestações seguirão os fluxos já estabelecidos no Ajius e na Câmara Técnica de 

Intercâmbio.
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• O processo de monitoramento será realizado com base nos dados dos arquivos TISS/ANS,

PTU’s utilizados nos processos de intercâmbio.

• O monitoramento ou notificação de não conformidade, abrangerá o período máximo de 01

(um) ano a contar da data de postagem do PTU A500.

• A cada ciclo de aferição, se identificada não conformidade, a Unimed Executora deverá fazer

a devolução à(s) Unimed(s) Origem do valor cobrado fora das regras estabelecidas, acrescido

de juros e correção monetária.

Do Monitoramento
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• As Unimeds que detectarem evidências que indiquem possível não conformidade às normas
estabelecidas pelo Sistema Unimed, devem informar à Unimed envolvida sobre o fato e esta,
terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do comunicado, para esclarecer
o fato apresentado.

• Caso a justificativa apresentada não esclareça objetivamente os fatos, a Unimed deverá
notificar a sua Federação, quando fizerem parte da mesma, e, como última instância à
Unimed do Brasil.

• A notificação de não conformidade deverá ser encaminhada à Diretoria de Intercâmbio da
Unimed do Brasil, por meio do formulário específico, disponível no Portal Unimed,
acompanhado de dados, fatos e fundamentos.

Notificações de Não Conformidades
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34 

39

10
9

1

93 
Unimeds

- dados de 25/11/2019:

*16 Unimeds com acesso efetivo ao webservice
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Federação

Como é feito o Monitoramento?

Captura
dos 

dados

Cruzamento
dos 

dados

Análise
dos 

dados

No aplicativo da Gestão da Transparência é feita a 
captura de dados via Webservice.

Unimed
do

Brasil

Singular

No B.I. da Unimed do Brasil há o cruzamento das 
informações da TISS x Arquivos A500

É feita a análise dos dados e produzido os 
relatórios para as Federações.

TISS A500

cruzamento

WEBSERVICE
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Análise dos dados - Monitoramento
Prestador x Valor Pago e Cobrado
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Análise dos dados - Monitoramento

*60000805 - DIÁRIA DE  QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS COM BANHEIRO PRIVATIVO

Beneficiário x Valor Pago e Cobrado
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Analisado 1 Unimed de Porte Pequeno
Solicitado TISS de 4 competências (meses) x 4 Hospitais
Localizado inconsistência nos 4 Hospitais

Valor total analisado nos 4 Hospitais: R$16.465,04 
Valor total de inconsistências: R$9.590,72
% de inconsistências: 58%

Tipo do Serviço Valor Pago (TISS) Valor Cobrado (A500)
Diferença do valor Cobrado 

(A500) para o valor Pago (TISS)
MATERIAL R$ 2.772,45 R$ 9.750,22 R$ 6.977,77 

DIÁRIA R$ 452,58 R$ 1.387,05 R$ 934,47 
MEDICAMENTO R$ 3.612,27 R$ 4.514,23 R$ 901,96 

TAXA R$ - R$ 658,23 R$ 658,23 
MATERIAL DE CONSUMO R$ 8,42 R$ 125,31 R$ 116,89 

Análise dos dados - Monitoramento
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Analisado 1 Unimed de Porte Médio
Solicitado TISS de 5 competências (meses) x 6 Hospitais
Localizado inconsistência em 1 Hospital 

Valor total analisado em 1 Hospital: R$218.969,31 
Valor total de inconsistências: R$13.369,04 
% de inconsistências: 6%

Tipo do Serviço Valor Pago (TISS) Valor Cobrado (A500)
Diferença do valor Cobrado 

(A500) para o valor Pago (TISS)

MEDICAMENTO R$ 154.857,58 R$ 160.869,42 R$ 6.011,84 

MATERIAL R$ 7.409,27 R$ 11.326,98 R$ 3.917,71 

TAXA R$ 13.115,61 R$ 16.087,32 R$ 2.971,71 

DIÁRIA R$ 29.022,29 R$ 29.415,15 R$ 392,86 

GASES R$ 1.084,82 R$ 1.124,18 R$ 39,36 

MATERIAL DE CONSUMO R$ 109,00 R$ 137,76 R$ 28,76 

OPME R$ 1,70 R$ 8,50 R$ 6,80 

Análise dos dados - Monitoramento



Obrigado!

Equipe de intercâmbio 

Unimed do Brasil


