
“Recomendações ao Sistema Unimed 
para evitar e monitorar NIP’s”.



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



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



De que os beneficiários reclamam?

Período: janeiro a setembro de 2019

Natureza da Demanda – Saúde Suplementar

Perfil das NIP assistenciais por subtema – Saúde Suplementar

37,05

23,44

13,38

11,87

9,98

3,05

1,23

Gerenciamento das ações de saúde pela operadora

Rol de procedimentos e cobertura

Reembolso

Rede de atendimento (rede conveniada)

Prazos máximos para atendimento

Carência

Doença ou Lesão Preexist, Cob. Parc Temp e Agravo

Fonte: Tabnet/ANS/MS

Data da Extração: 12/10/2019

Notas: 1. Dados referentes ao período de

Jan/2019 a Set/2019.

Nip assistencial Nip não-assistencial

Saúde Suplementar 65.455 28.055

Sistema Unimed 16.728 5.243

% sobre a Saúde

Suplementar
26% 19%

Assistencial
70%

Não 
assistencial

30%



Ao todo, 93.488 notificações sendo
65.426 assistenciais. Destas, 55.086
foram resolvidas por mediação de
conflitos

De cada 5 notificações recebidas pela
ANS, 4 foram resolvidas por mediação
de conflitos.

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

Fonte: Tabnet/ANS/MS

Data da Extração: 12/10/2019



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



Medidas para EVITAR as NIPS



Medidas para EVITAR as NIPS



Medidas para TRATAR as NIPS

TRANSCRIÇÃO (ipsis litteris) da ligação do contato

telefônico e link da gravação (há restrição

relativa a políticas de segurança da Agência em

relação ao link da gravação da ligação).



Paulo Roberto de Oliveira Webster

Diretoria de Regulação, Monitoramento e Serviços

Gerência Jurídica

Regulamentação dos Planos de Saúde

regulamentacaoub@unimed.coop.br



Obrigado!

Daniel Infante Januzzi de Carvalho

regulamentacaoub@unimed.coop.br

(11) 3265-4024

mailto:regulamentacaoub@unimed.coop.br

