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INTRODUÇÃO

Este informativo foi desenvolvido pela Unimed de Assis com o intuito de simplificar e resumir as principais
informações referentes à implantação e execução do PADRÃO TISS 3.02, que impactarão diretamente em toda a
relação Operadora x Prestador x Beneficiário x ANS.

Destacamos que a Unimed Assis desde 2012, e principalmente durante o ano de 2013 e 2014 apresentou cursos,
treinamentos e informativos visando facilitar todas as adequações para o êxito de todos nesta complexa mudança e
também para que haja entendimento e formalização dos processos dentro das exigências estabelecidas pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Desta forma, a Cooperativa espera que este material contribua ainda mais com o processo de adequação
operacional necessário para implantação da nova padronização da Troca de Informação na Saúde Suplementar –
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TISS versão 03.02.00 de acordo com a legislação vigente.

Em Caso de dúvidas, a Operadora recomenda que acesse seu portal na internet através do site www.unimedassis.com.br , na aba ÁREAS EXCLUSIVAS no link PORTAL TISS ou através do e-mail novatiss@unimed-assis.com.br.
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HISTÓRICO
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TISS – TROCA DE INFORMAÇÕES EM
SAÚDE SUPLEMENTAR
A TISS foi estabelecida como um padrão obrigatório para as trocas eletrônicas de dados de atenção à saúde dos
beneficiários de planos, entre os agentes da Saúde Suplementar.
O objetivo é padronizar as ações administrativas, subsidiar as ações de avaliação e acompanhamento econômico,
financeiro e assistencial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e compor o Registro Eletrônico de
Saúde.
O padrão TISS tem por diretriz a interoperabilidade entre os sistemas de informação em saúde preconizados pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar e pelo Ministério da Saúde, e, ainda, a redução da assimetria de
informações para os beneficiários de planos privados de assistência à saúde.
O processo de construção da terceira versão do TISS teve forte atuação social, por meio da Consulta Pública nº 43, e
também a presença do COPISS – “Comitê de Padronização de Informações da Saúde Suplementar”, além da
participação de representantes de operadoras e prestadoras de serviços de saúde.
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AGENTES DE TROCA
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COPISS
Finalidade:
Promover o desenvolvimento e o aprimoramento do Padrão de Troca de Informações da Saúde
Suplementar - Padrão TISS.
Atribuições :
Estabelecer prioridades, analisar solicitações, revisar o estabelecido, divulgar, supervisionar a adoção e
propor o aprimoramento do Padrão TISS;
Promover, fomentar e recomendar estudos;
Analisar os sistemas de informação da ANS e do Ministério da Saúde, visando a interoperabilidade com
o Padrão TISS.
ANS
MS

Beneficiários

Operadoras

Prestadores
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LEGISLAÇÃO
Encontra-se em vigência a versão 3.02.00 que substitui a versão 3.01.00 com prazo de implantação até 31 de agosto
de 2014.
A versão 2.02.03 encontra-se vigente até 31 de agosto de 2014, data após a qual não mais deverá ser praticada pelo
mercado, sob o risco de não processamento pelas Operadoras e sanções advindas do Órgão Regulador.
A troca dos dados deverá ser eletrônica e obrigatoriamente na versão vigente.

É Vedado:
Alterar o padrão TISS.
Solicitar o envio em papel do equivalente ao conteúdo trocado via eletrônica, quando transmitido com
certificado ICP-Brasil.

TUSS:
Art. 12. Compete à ANS estabelecer a TUSS e suas posteriores atualizações.
§ 1º A ANS poderá contar com o auxílio de entidades de referência, para elaborar e atualizar a TUSS.
§ 2º A inclusão de novos termos será objeto de análise do Comitê de Padronização das Informações
em Saúde Suplementar - COPISS e da área de padronização e interoperabilidade da ANS.
Art. 13. À operadora de planos privados de assistência à saúde é facultado estabelecer, em tabela própria, o
código para um termo não constante na TUSS de procedimentos e eventos em saúde;
medicamentos; materiais, órteses, próteses e materiais especiais e diárias, taxas e gases medicinais.

Segurança e Privacidade:
Art. 14. O componente de segurança e privacidade estabelece os requisitos de proteção dos dados
de atenção à saúde.
§ 1º O componente de segurança e privacidade visa assegurar o direito individual ao sigilo, à
privacidade e à confidencialidade dos dados de atenção à saúde.
§ 2º O componente de segurança e privacidade baseia-se no sigilo profissional e segue a legislação
vigente no País.

Linguagem:
O componente de comunicação adota a linguagem de marcação de dados XML - Extensible
Markup Language.
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COMPONENTES DO PADRÃO TISS
O padrão TISS é composto por cinco componentes representados no diagrama abaixo, com as seguintes estruturas
de organização:

I.
II.
III.
IV.
V.

Organizacional: Conjunto de regras operacionais do padrão TISS e Plano de Contingência.
Conteúdo e Estrutura: Layout dos dados utilizados no padrão TISS.
Representação de Conceitos em Saúde: Terminologia Unificada da Saúde Suplementar –TUSS.
Comunicação: Meios e métodos de comunicação dos dados definidos no componente “Conteúdo e
Estrutura”.
Segurança e Privacidade: Requisitos de proteção dos dados utilizados no padrão TISS.

O QUE HÁ DE NOVO?
Novos Conceitos:
O Padrão TISS é eletrônico.
Guias Papel são contingência.
Não haverá campos de preenchimento opcional, apenas obrigatórios e preenchimento
obrigatório -condicionado. EXCEÇÃO: campo de observação.
Alterações na estrutura das tabelas de domínio dos XMLs.
TUSS de Procedimentos, Materiais, Medicamentos, Taxas e Diárias.
Novas Transações:
Anexos Clínicos (Quimio, Radio e OPME)
Guia de Prorrogação / Complemento
Recurso de Glosa
Envio de Dados para ANS
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CONTEÚDO E ESTRUTURA
O componente de conteúdo e estrutura estabelece a arquitetura dos dados utilizados nas Mensagens Eletrônicas e
nos Formulários, para coleta e disponibilidade dos dados de atenção à saúde.

GUIA DE CONSULTA
Excluídos – 7 campos:
 Plano
 Dados do Endereço do Prestador
 Tipo de Doença
 Tempo de Doença
 CID (todos)
 Tipo de Saída
 Datas, mantendo apenas as assinaturas.
Incluídos – 3 campos:
 Atendimento a RN
 Indicação de Acidente
 Valor do Procedimento
Alterados – 1 campo:
 De “Número de Guia Referenciada” para “Número de guia do Prestador”.
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GUIA DE SP/SADT
Excluídos – 16 campos:
 Data de emissão
 Plano
 Numero cartão nacional de saúde
 Data e hora da solicitação
 CNES solicitante
 CID 10
 Dados cadastrais do contratado Executante
 Tipo de Saída
 Tipo e Tempo de Doença
 Conselho profissional
 Campos 86 ao 89 -Excluído apenas as datas 4
 Campos 72 e 73 –OPM solicitados (verso do formulário)
Incluídos – 9 campos:
 Atendimento a RN
 Valor do procedimento
 Tipo de consulta
 Grau de participação
 Código na operadora / CPF
 Nome profissional executante
 Numero do conselho
 Código CBO
 Total de OPME
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Alterados – 3 campos
 Data e assinatura do solicitante
 Tipo de atendimento
 Tipo de saída
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GUIA DE OUTRAS DESPESAS
O Nome da Guia mudou para Anexo de Outras Despesas
Excluído –1 campo:
•Total de Taxas Diversas
Inclusão – 2 campos:
•Unidade de medida
•Total de OPME
Alterações – 2 campos:
•Total taxas diversas e total alugueis para: Total de taxas e aluguéis.
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GUIA DE HONORÁRIO INDIVIDUAL
Excluídos – 4 campos:
 Plano
 Numero cartão nacional
 Tipo de acomodação
 Assinatura beneficiário
Incluídos – 3 campos:
 Atendimento a RN
 Código CBOS
 Data inicio e fim de faturamento
Alterados – 3 campos:
 Alguns campos tiveram apenas a mudança no nome.
 Alterações nos números dos Campos.
 Data (novo formato DDMMAAAA, antes era DDMMAA).
 Grau de participação (agora será informado ao lado do procedimento, possibilitando a cobrança da equipe).
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GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
Excluídos – 3 campos:
 Código CNES
 Tipo de Doença
 Tempo de Doença Referida pelo Paciente
Incluídos – 4 campos:
 Atendimento de RN
 Data sugerida para internação
 Previsão de uso de OPME
 Previsão de uso de quimioterápico
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DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
Incluídos – 4 campos:
 Valores totais do demonstrativo –Bruto
 Demais créditos e débitos ( não tributáveis)
 Impostos
 Totais do Demonstrativo –Líquido
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DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTA MÉDICA
Incluídos – 3 campos:
 Valor Informado
 Valor Informado da Guia (somatório do campo 25)
 Valor informado do Protocolo (somatório do campo 31)
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NOVAS GUIAS
Novas Guias:





Demonstrativo de recursos de glosas
Guia de solicitação de prorrogação e complementação da internação
Anexo de solicitação / autorização de OPME
Anexo de quimioterapia

TUSS

15
TUSS –Procedimentos:
 926 códigos Novos
 255 códigos obsoletos
Os 926 códigos se relacionam com os códigos das versões CBHPM.
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UTILIZAÇÃO CORRETA DAS GUIAS
Cobrança de Consulta:
Deve ser utilizada exclusivamente na execução de consultas eletivas sem procedimento. Constitui-se no documento
padrão para solicitação do pagamento. Não é referenciada e nem referencia nenhuma outra Guia do padrão.
Guia de Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia(SP/SADT):
Deve ser utilizada no atendimento a diversos tipos de eventos: remoção, pequenas cirurgias, terapias, consulta com
procedimento, exames, atendimento domiciliar, SADT internado, quimioterapia, radioterapia, terapia renal
substitutiva (TRS) ou equipes não médicas terceirizadas participantes da internação (ex: fisioterapia, nutrição,
fonoaudióloga). Compreende os processos de autorização, desde que necessária, e de execução dos
serviços. A consulta de referência deve ser preenchida na Guia de SP/SADT. Guia utilizada para autorização e
cobrança. Quando a Guia de SP/SADT for a:
Guia Principal do atendimento : não pode referenciar outra Guia (o campo número da Guia Principal deve estar em
branco), mas poderá ser referenciada por outras.
Guia secundária do atendimento : Poderá estar ligada somente com outra Guia SP/SADT ou com a Guia de
Solicitação de Internação e o vínculo deverá ser realizado através do campo número da Guia Principal.
Guia de Honorário Individual:
É o formulário padrão a ser utilizado para a apresentação do faturamento de honorários profissionais prestados em
serviços de internação, caso estes sejam pagos diretamente ao profissional executante. Nas internações, no caso de
contas desvinculadas, para cobrança de visitas clínicas, pareceres e honorários da equipe cirúrgica. Guia utilizada na
cobrança de honorários da internação e sempre estará vinculada a uma Guia de Solicitação de Internação. Esta guia
tem como característica NÃO poder estar ligada a nenhuma outra , exceto à Guia de Solicitação de Internação .
Guia de Outras Despesas:
Esta guia estará sempre vinculada a uma guia principal (Guia de SP/SADT ou Guia de Resumo de Internação), não
existindo por si só. É utilizada na cobrança das despesas com materiais, medicamentos, aluguéis, diárias, OPME,
gases e taxas diversas, não informadas na guia principal.
Anexo de Solicitação de Quimioterapia:
Anexo utilizado na complementação de informações para concessão de autorização de quimioterapia e sempre
estará ligado a uma Guia. No campo “3-Número da Guia Referenciada” deve ser informado o número da guia de
solicitação da internação ou da guia de SP/SADT a qual o anexo está vinculado.
Anexo de Solicitação de Radioterapia:
Anexo utilizado na complementação de informações para concessão de autorização de radioterapia e sempre estará
ligado a uma Guia. No campo “3-Número da Guia Referenciada” deve ser informado o número da guia de solicitação
da internação ou da guia de SP/SADT a qual o anexo está vinculado.
Anexo de Solicitação de OPME:
Anexo utilizado na complementação de informações para concessão de autorização de OPME (órteses, próteses e
materiais especiais). No campo “3-Número da Guia Referenciada” deve ser informado o número da guia de
solicitação da internação ou da guia de SP/SADT a qual o anexo está vinculado.
Guia de Solicitação de Internação:
Guia utilizada na autorização da internação e sempre será uma Guia Principal do atendimento. É o formulário padrão
a ser utilizado para a finalização do faturamento da internação em regime hospitalar, hospital – dia ou domiciliar.
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Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação:
Guia utilizada para a prorrogação de internação ou complementação do tratamento e sempre será uma Guia
secundária, devendo ser vinculada através do campo “3-Número da Guia de Solicitação de Internação” deve ser
informado o número da guia inicial de solicitação da internação mesmo que já tenha sido efetuada alguma cobrança
utilizando a guia de Resumo de Internação.
Guia de Resumo de Internação:
Guia utilizada na cobrança é o formulário padrão a ser utilizado para a finalização do faturamento da internação.
No caso dos honorários, quando cobrados diretamente pelos profissionais, deve-se utilizar a Guia de Honorário
Individual. No caso de SADT quando cobrados diretamente pelos terceirizados deve-se utilizar a Guia de SP/SADT.
As guias de Honorário Individual e SP/SADT devem ser ligadas à Guia de Solicitação de Internação. A Guia de
Solicitação de Internação deve ser referenciada na Guia de Resumo da Internação.
Guia de Recurso de Glosa:
Guia enviada pelo prestador à operadora para a solicitação de revisão de glosa em sua cobrança e sempre será uma
guia secundária, devendo ser vinculada através do campo 13 Número da Guia no Prestador, a qual poderá ser
referenciada a qualquer guia de cobrança (Guia de consulta, Guia de SP/SADT, Guia de Resumo de Internação e/ou a
uma Guia de Honorário Individual).
Demonstrativo de Análise de Conta Médica:
É o documento enviado da operadora para o prestador com a finalidade de fornecer informações detalhadas sobre o
processamento do lote de guias de faturamento enviado pelo prestador, item a item. A partir deste demonstrativo é
possível fazer uma previsão das contas a serem pagas pela operadora e solicitar revisão de possíveis glosas baseado
nos detalhes do processamento das guias. Se feito eletronicamente, não é preciso a utilização da guia.
Demonstrativo de Pagamento:
É o documento enviado da operadora para o prestador com a finalidade de fornecer extrato das contas da produção
apresentadas nas guias em questão e seu pagamento ou não.

COMO LIGAR AS GUIAS
O vínculo entre as guias será realizado através da informação contida no campo Número da Guia no Prestador da
Guia Principal.
O vínculo da Guia Secundária com a Guia Principal deve ser feito através do preenchimento do campo específico:
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Guia Principal: é a guia que não é vinculada a nenhuma outra e contém dados principais do atendimento.
Normalmente está associada ao pagamento do contratado executante declarado.
Podem ser guias principais:


Guia de Serviços Profissionais



Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia.

Guia Secundária: são as guias que complementam a Guia Principal, a qual está vinculada.
Podem ser guias secundárias:


Guia de Serviços Profissionais/Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia



Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação



Guia de Resumo de Internação



Guia de Honorário Individual



Guia de Recurso de glosa



Anexo de Outras Despesas



Anexo de Solicitação de OPME



Anexo de Solicitação de Quimioterapia



Anexo de Solicitação de Radioterapia
18
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PRAZOS E PENALIDADES
Prazos:
 Data limite de implantação – 31/08/2014.
 Envio de dados para ANS referente à Setembro/14 envio até 25/11/2014
Penalidades:
Art. 44. Deixar de cumprir as normas relativas ao padrão essencial obrigatório para as informações
trocadas entre operadoras e prestadores de serviços de saúde, sobre o atendimento prestado a seus
beneficiários:
Sanção – advertência; multa de R$ 35.000,00.
Art. 35. Deixar de enviar à ANS ou enviar, fora do prazo previsto na regulamentação, documento ou
informação periódica:
Sanção - multa de R$ 25.000,00.
Art. 48. Deixar de escriturar os registros contábeis ou os registros auxiliares obrigatórios ou escriturálos em desacordo com a regulamentação da ANS:
Sanção – advertência; multa de R$ 80.000,00.
Art. 37. Encaminhar à ANS os documentos ou as informações devidas, contendo incorreções ou
omissões:
Sanção – advertência; multa de R$ 10.000,00.
Art. 38. Fornecer à ANS, exceto na hipótese do art. 33, informações ou documentos falsos ou
fraudulentos:
Sanção - multa de R$ 100.000,00; suspensão do exercício de cargo por 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 2º Para efeitos desta Resolução, os infratores da legislação a que está submetida a atividade de operação de
planos privados de assistência à saúde estarão sujeitos às seguintes sanções administrativas:
I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora;
IV - suspensão de exercício do cargo;
V - inabilitação temporária para o exercício de cargo em operadoras de planos de assistência à saúde; e
VI - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos das operadoras, bem como em
entidades de previdência privada, sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras.
§1º As sanções previstas nos incisos I a III deste artigo são aplicáveis às operadoras de planos privados de assistência
à saúde, independentemente daquelas estabelecidas nos incisos I, IV, V e VI, que são aplicáveis aos seus
administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados.
§2º Aos prestadores de serviço de saúde é aplicável a sanção prevista no inciso II.
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 124, DE 30 DE MARÇO DE 2006
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DIFERENÇA ENTRE VERSÕES
Em Maio/2014 a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS divulgou nova versão do Padrão, alterando para a
versão 03.02.00, segue abaixo as diferenças entre a versão anterior e a atual:
Inclusões:
5.1. No Componente de Comunicação, incluídos os campos dente, região e face do dente no protocolo de
recebimento de recurso de glosas no WebService (protocoloRecebimentoRecursoWS);
5.2. No Componente de Comunicação e no Componente de Representação de Conceitos em Saúde foram incluídos
30 termos na terminologia de mensagens de retorno referentes a certificado e assinatura digitais e referentes às
criticas no envio de dados para a ANS (tissSimpleTypes);
5.3. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de diárias, taxas e gases medicinais
foram incluídos 44 termos.
5.4. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de medicamentos foram incluídos
773 termos.
5.5. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de procedimentos e eventos em
saúde foram incluídos 10 termos.
5.6. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de mensagens foram incluídos 30
termos.
5.7. No Componente Organizacional foi incluída a regra sobre o namespace estabelecido nos schemas XSD e
descritores WSDL.
5.8. No Componente Organizacional foram incluídas regras sobre assinaturadigital.
Alterações:
5.9. Alterado neste componente, as regras sobre pacotes no envio de dados à ANS;
5.10. Alteradas neste componente, as regras de nomenclatura dos arquivos no envio de dados à ANS;
5.11. Alterada neste componente, a regra sobre os tipos de arquivos válidos no envio de dados à ANS;
5.12. No Componente de Comunicação, na mensagem de recebimento de anexo pela operadora, o campo
diagnosticoHistopatologico teve sua condição de preenchimento corrigida de obrigatório para opcional nos anexos
de quimioterapia e de radioterapia;
5.13. No Componente de Conteúdo e Estrutura e no Componente de Comunicação, na mensagem de envio de dados
para a ANS, os campos quantidade informada e quantidade paga tiveram seus tamanhos corrigidos para 4 inteiros e
4 decimais;
5.14. No Componente de Comunicação, o campo data de realização da guia foi corrigido para preenchimento
opcional na mensagem de recebimentoLote e na mensagem situacaoProtocolo ;
5.15. No Componente de Comunicação foi alterado o tamanho do campo de senha do prestador de 20 para 32
posições;
5.16. No Componente de Comunicação, foi colocada a possibilidade na mensagem de recurso de glosa do prestador
poder informar mais de um código de glosa com sua justificativa;
5.17. No Componente de Comunicação, na mensagem de cobrança da guia de odontologia, foi corrigida a condição
de preenchimento dos campos: CBO do profissional, CNES do profissional executante, quantidade de
procedimentos, valor do procedimento, tipo de atendimento, tipo de faturamento, indicador de autorização e valor
total de procedimentos para obrigatório;
5.18. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de medicamentos foram alterados
17 termos.
5.19. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de diárias, taxas e gases
medicinais foi alterado 1 termo.
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5.20. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de procedimentos e eventos em
saúde foram alterados 4 termos.
5.21. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de mensagens foram alterados 3
termos.
5.22. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, nas terminologias de materiais e OPME, de
medicamentos e de diárias, taxas e gases medicinais a data de fim de implantação foi alterada para 30/11/2014 para
todos os termos.
5.23. No Componente de Comunicação, na mensagem de demonstrativo de pagamento de odontologia, foi alterada
a tag de identificação do prestador contratado para explicitar a informação de CPF ou CNPJ do contratado;
Exclusões:
5.24. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de diárias, taxas e gases
medicinais foram inativados 2 termos.
5.25. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de procedimentos e eventos em
saúde foi inativado 1 termo.
5.26. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de medicamentos foram
inativados 18 termos.
5.27. No Componente de Representação de Conceitos em Saúde, na terminologia de mensagens foram inativados 8
termos e inativados por alteração 3 termos.
Diferenças da guia SP-SADT versão 3.01.00 para versão 3.02.00
Houveram poucas alterações nesta versão, são elas:
1) Elemento diagnosticoHispatologico passa a ser opcional
2) Elemento numérico foram aumentados os valores, sendo eles:
qtdExecutada
valorTotalRecursado
valorTotalAcatado
senhaPrestador
quantidadeExecutada
3) Elemento senhaPrestador aumentou de 20 par 32 caracteres
4) Elemento codigoContratado de tipo Simples deixa de existir, sendo substituido por codProfissional
5) Elemento codProfissional foi adicionado como Complexo contendo codigoPrestadorNaOperadora ou
cpfContratado
6) Elementos ilimitados de recursoGuia
7) Algumas alterações referente ao elemento denteRegiao nas guias odontológicas
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CHECK – LIST FINAL

 Revisar as tabelas de procedimentos, observando sempre o site da Unimed
Assis para realizar as devidas alterações.
 Garantir que as diárias e taxas estejam na versão da TUSS.
 Preparar o sistema de T.I para a nova versão.
 Observar se o login e senha do portal estão no padrão exigido pela legislação.
 Capacitar todos os envolvidos (Recursos Humanos) nos processos
padronizados pela TISS.
 Checar as atualizações com os fornecedores de Software para a geração
correta do XML dentro do Padrão TISS 3.02.
 Atualizar os códigos de materiais e medicamentos, conforme tabela
disponibilizada no endereço eletrônico da Operadora.
 Encaminhar imediatamente as dúvidas para o e-mail novatiss@unimedassis.com.br.
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