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Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017.
Assunto: Solicitação para divulgação do Fator de Qualidade e dos ques onários para proﬁssionais de saúde,
clínicas ambulatoriais e clínicas SADT.
Senhor Presidente,
Considerando o disposto na RN 364/2014, que trata do reajuste dos prestadores de serviço de saúde
em situações especíﬁcas e a IN DIDES n.º63/2016, que dispõe sobre o fator de qualidade a ser aplicado ao índice de
reajuste deﬁnido pela ANS para proﬁssionais de saúde, clínicas e outros estabelecimentos de saúde não
hospitalares, solicitamos a colaboração para a divulgação dos critérios do Fator de Qualidade (ano-base de 2017)
referente ao reajuste dos prestadores de serviço de saúde aplicado em 2018.
Desta forma, enviamos o link com os ques onários para proﬁssionais de saúde, para clinicas
ambulatoriais (não SADT) e para as clínicas SADT a serem disponibilizados em área de fácil visualização no
respec vo portal, a ﬁm de possibilitar o acesso a todos os prestadores de serviço. O link de acesso ao formulário
deve ﬁcar disponível no período de 08 de janeiro de 2018 a 09 de março de 2018.
Ressalte-se que os critérios do fator de qualidade foram amplamente deba dos nas reuniões do
Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e na Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), estando
disponíveis no portal da ANS.
Por ﬁm, destaca-se que somente será possível divulgar as informações dos prestadores elegíveis ao
FQ de 105% e 100% do IPCA para aqueles que responderem devidamente o ques onário dentro do prazo proposto.
Link do ques onário para proﬁssionais de saúde que atuam em consultórios isolados:
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckOMsrFDRb5_0GGx2CCD78tPSqocRUTlpbHNWEnZuT2jJQaw/viewform
Link do ques onário para clínicas ambulatoriais (não SADT):
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxoyDtakk60vnQ7ofYKg_POIJfTe3Zzmg43LN93kVRTDqNLw/viewform
Link do ques onário para clínicas SADT: h p://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=36134.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR, Diretor(a) de Desenvolvimento
Setorial, em 22/12/2017, às 17:55, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, do Decreto
nº 8.539/2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://www.ans.gov.br/sei/auten cidade,
informando o código veriﬁcador 5158636 e o código CRC 291BE001.
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