Publicação da nova versão do Padrão TISS - abril/2020

1. Comunicamos a publicação da nova versão do Padrão TISS para atender à necessidade
de viabilizar e monitorar a realização de atendimentos à distância no setor de saúde
suplementar, diante das medidas emergenciais adotadas em decorrência da pandemia
do Coronavírus no país, com atualizações nos seguintes componentes do Padrão:
i)

Terminologia de Tipo de Atendimento (tabela 50) do Componente de
Representação de Conceitos em Saúde (TUSS);

ii)

Componente de Comunicação;

iii)

Terminologia de Versão do Componente de Comunicação (tabela 69) da TUSS;

iv)

Terminologia de Procedimentos e Eventos de Saúde (tabela 22) da TUSS; e

v)

Componente Organizacional.

Dessa forma, as alterações do Padrão TISS em relação à versão anterior são:
1.i) Na Terminologia de Tipo de Atendimento (tabela 50) da TUSS, a inclusão do termo
"TELESSAÚDE";
1.ii) No Componente de Comunicação, a adição ao domínio da tag "dm_tipoAtendimento"
no tissSimpleTypes e no tissSimpleTypesMonitoramento V1_01_00 o código ‘22’, referente
ao termo "TELESSAÚDE" da tabela 50 da TUSS;
1.iii) Na Terminologia de Versão do Componente de Comunicação (tabela 69) da TUSS, a
inclusão de um termo referente à versão 03.05.00 (troca de dados entre operadoras e
prestadores);
1.iv) Na Terminologia de Procedimentos e Eventos de Saúde (tabela 22) da TUSS, a
alteração da descrição do procedimento "40314618 - Coronavírus Covid-19, pesquisa por
método molecular" para "40314618 - SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - PESQUISA POR
RT - PCR.”

2. A versão do Padrão TISS foi disponibilizada no site da ANS com os arquivos abaixo descritos:
Padrão TISS_Componente de Conteúdo e Estrutura_201902.zip
Padrão TISS_Componente de Segurança e Privacidade_201712.pdf
Padrão TISS_Componente Organizacional_202004.pdf
Padrão TISS_Comunicação 030500.zip e 010100.zip
Padrão TISS_Representação de Conceitos em Saúde_202004.zip
Disponibilizados também os arquivos auxiliares:
Padrão TISS – Histórico da TUSS_202004.zip
Padrão TISS – Arquivos Auxiliares.zip
Padrão TISS – Histórico das versões - Componente Organizacional.pdf

3. Ficam mantidas as versões dos Componentes de Conteúdo e Estrutura (201902) e de
Segurança e Privacidade (201712).
4. Considerando a excepcionalidade da situação, as alterações acima apresentam início de
vigência e fim de implantação imediatos, não observando o previsto no parágrafo único do
Art. 27 da Resolução Normativa nº 305, de 09 de outubro de 2012.
Todas as alterações estão descritas no Componente Organizacional, disponibilizado no endereço
eletrônico www.ans.gov.br, conforme previsto no artigo 3º da Instrução Normativa DIDES IN Nº
51/2012.
Favor não responder este e-mail. Esclarecimentos a respeito do Padrão TISS devem ser
solicitados via Central de Atendimento, disponível em www.ans.gov.br, ou através do Disque
ANS 08007019656.

