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QUALIDADE DAS OPERADORAS
Prezado Colega, bom dia
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios
de Minas Gerais comunica que a ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar
disponibilizou em seu portal na internet
as regras do Programa de Qualificação
de Operadoras com reformulações
importantes no Índice de Desempenho
da Saúde Suplementar - IDSS 2018
(ano-base 2017). O IDSS é conhecido
como a “nota” das operadoras.
O resultado do índice demonstra como o
mercado está se comportando nos itens
avaliados
anualmente
e
é
um
importante parâmetro para beneficiários
de planos de saúde.
Entre as novidades estão a simplificação
da nomenclatura dos indicadores, a
revisão do peso das dimensões
avaliadas e a inclusão de uma pesquisa
de satisfação de beneficiário, cuja
pontuação será utilizada para a
composição do índice.
As dimensões que medem a qualidade
da atenção à saúde, a garantia de
acesso aos serviços e a sustentabilidade do mercado ganharam mais peso na avaliação. Com
isso, é dada mais ênfase a indicadores que possibilitem avaliar e mensurar aspectos
diretamente relacionados ao atendimento prestado ao beneficiário.

Pesquisa de satisfação
A Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários tem como finalidade acompanhar a qualidade do
setor, conhecendo de perto o grau de satisfação dos usuários de planos de saúde no país. A

metodologia da pesquisa foi desenvolvida pela ANS para ser realizada de forma padronizada
pelas operadoras, de forma que os resultados possam ser comparáveis e que permitam criar
uma série histórica de resultados.
Os dados obtidos serão utilizados na composição do IDSS e para conhecer os fatores
relacionados à satisfação e o que diferencia positivamente os serviços, viabilizando a indução
de práticas que gerem qualidade para o setor e para divulgar informações para auxiliar
melhores escolhas.
O questionário busca verificar a frequência com que o beneficiário foi atendido pelo plano
quando precisou, se recebeu algum tipo de comunicado do plano esclarecendo sobre a
necessidade de realização de consultas e exames preventivos, como o consumidor avalia o
atendimento dos canais da operadora e se foi atendido quando fez alguma reclamação para
a operadora, entre outras questões.
A pesquisa é voluntária e, caso seja feita para obter pontuação no IDSS, deve ser aplicada
de acordo com as diretrizes previstas no documento técnico elaborado pela ANS.
Se as operadoras se dispuserem a fazer a pesquisa para o ano-base 2017, devem realizar e
divulgar os resultados até dia 30 de abril de 2018.
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