PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A ANS E ASAP
O termo de cooperação e assistência técnica entre a ANS e ASAP tem por objetivo o
fortalecimento de ações no setor que favoreçam a sustentabilidade da saúde suplementar, no
campo específico de ações de programas de promoção da saúde e prevenção de riscos à
doença. A proposta do termo de cooperação visa à investigação dos programas que vem sendo
desenvolvidos pelas operadoras de saúde e seu resultado assistencial e econômico-financeiro
(para as empresas e para as operadoras de planos de saúde).
Entende-se que a ANS possui um cadastro que identifica programas com critérios
mínimos para a execução dos mesmos. A análise desta base de dados irá permitir a definição
de um campo de ação de programas e operadoras e explorar o modelo de execução e
integração dos programas, em conjunto com a rede assistencial de prestadores de serviços de
saúde. O entendimento junto às operadoras de suas práticas irá possibilitar a aproximação de
um segundo campo de atuação, este junto ao setor corporativo, onde se executam também
programas de saúde. Objetiva-se a seleção de empresas para uma análise comparativa entre
empresas de um mesmo perfil que sofrem a intervenção dos programas de saúde, com
aquelas que não possuem esta intervenção.
O detalhamento deste plano de trabalho no quadro 1 objetiva explicitar as fases do
projeto de cooperação técnica entre a ANS e ASAP, definindo o processo e responsáveis.
Busca-se também apresentar uma estimativa de custos e proposta de distribuição dos
mesmos. O termo de cooperação tem a previsão de duração de 24 meses.
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Quadro 1: Planejamento para execução
Tempo de
execução
Mês 1

Produto

Responsáveis

Custo estimado

Análise base de dados dos programas
promoprev cadastrados e monitorados.
Identificação de programas na linha de
cuidado adulto e idoso nas regiões de
interesse. Análise das características
assistenciais dos programas. Definição de
operadoras e programas para
investigação.

ANS: disponbilizar base de Consultor ASAP
dados. Consultor ASAP:
análise base de dados dos
programas e integração
com equipe ANS.

6 meses

Identificação de responsáveis técnicos nas
operadoras para entrevista.
Desenvolvimento de fluxograma descritor,
avaliando integração de programas e rede
assistencial. Identificação de empresas
com intervenção de programas. Descrição
do perfil de empresas com e sem
intervenção de programas promoprev.

ANS - realização de
contato com responsáveis
técnicos de operadoras
para apresentação do
projeto e consultores
ASAP.
ASAP - execução de
entrevistas, execução de
fluxo descritor. Análise
perfil de empresas.
Identificação de 4
empresas para estudo.

Consultores ASAP;
ANS: 8 passagens
aéreas e 8 diárias
(opcionais, caso a
Agência queira
acompanhar as
entrevistas).

2 meses

Documentos técnicos: 1. relatório para
apresentação da dinâmica de integração
programas e rede assistencial; 2. relatório
com perfil de empresas com e sem
programas.

ASAP

Consultores ASAP

6 meses

Análise situacional das empresas
selecionadas para estudo; Análise do
perfil de utilização dos serviços de saúde
das empresas, a ser disponibilizados pelas
operadoras

ANS e ASAP

2 meses

Documento técnico contendo relatório do ASAP
dignóstico das empresas e do impacto
econômico dos programas nas empresas e
nas operadoras de planos de saúde
Realização de 4 seminários nos estados
ANS e ASAP
selecionados para apresentação dos
resultados encontrados.

Consultores ASAP;
ANS: 4 passagens
aéreas e 8 diárias
(opcionais, caso a
Agência queira
acompanhar as
entrevistas).
Consultores ASAP

4 meses

2 meses

Documento técnico contendo relatório
com avaliação dos seminários

ASAP

ANS: custo de 8
passagens aéreas e 8
diárias (opcionais,
caso a Agência queira
acompanhar a ASAP
na divulgação para
operadoras e setor
corporativo). ASAP:
consultores para
seminários. Locais
para realização dos
seminários.
Consultores ASAP e
profissionais ANS
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