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O Programa de Qualificação é uma ferramenta que o cliente tem para avaliar  a sua
operadora de plano de saúde e ter informação no momento de contratar um plano de saúde ou de
trocar de operadora. O IDSS é tido como a “nota” das operadoras dada pela agência reguladora. A
Afrafep Saúde obteve em 2021, ano-base 2020, na avaliação no Índice de Desempenho de Saúde
Suplementar  da  ANS(IDSS),  a  nota  0,8973,do  programa  de  Qualificação  das  Operadoras,
desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Na  composição  do  IDSS,  a  Afrafep  Saúde  atingiu  a  nota  0,9874 no  indicador
“Sustentabilidade no Mercado” – que monitora a sustentabilidade da operadora, considerando seu
equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com
prestadores, no indicador “Gestão de Processo e Regulação”- atingiu a nota 0,9135, que afere o
cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS - , no indicador
“Qualidade em Atenção à Saúde” - (nota  0,9857) e no indicador “Garantia de Acesso” – (nota
0,7135) que avalia as condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de
acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores. O resultado do IDSS considera os dados
disponíveis nos sistemas da ANS para análise em quatro dimensões: “Qualidade em Atenção à
Saúde”;  “Garantia  de  Acesso”;  “Sustentabilidade  no  Mercado”;  e  “Gestão  de  Processos  e
Regulação”. Esta é mais uma grande conquista da Afrafep Saúde, que reforça o compromisso
com a qualidade no atendimento aos seus Beneficiários.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

0,2 0,2 0,2

0,6616
0,7048 0,7155

0,74

0,8802

0,7942

0,8565
0,8143

0,9726

0,8973

Gráfico de evolução do IDSS

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 



Link do Programa de Qualificação das Operadoras no Portal  da ANS: http://www.ans.gov.br/perfil-do-
setor/dados-e-indicadores-do-setor/dados-do-programa-de-qualificacao-de-operadoras


