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TÍTULO: PROJETO CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM SAÚDE 

INTRODUÇÃO 

O MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR  

O mercado de saúde suplementar do Brasil conta com 47,9 milhões de beneficiários 

e 1.006 operadoras médico-hospitalares registradas na Agência Nacional de Saúde 

(ANS1), e 366 exclusivamente odontológicas2.  O mercado de saúde suplementar, 

até 2005, mantinha diversos padrões de guias de cobrança e transações eletrônicas, 

exigia-se ainda o preenchimento de grande variedade de formulários e informações 

utilizada por cada operadora e os demorados mecanismos para obtenção de 

autorizações de determinados procedimentos, que exigiam intensa dedicação 

burocrática dos prestadores de serviço na área de saúde. 

Também deve-se destacar, a lentidão dos processos administrativos no atendimento 

dos beneficiários, assim como aumento na margem de erros e as dificuldades de 

comparação de dados devido à ausência de sistemas de informação unificados e 

ágeis. 

Observando-se todo esse contexto, a Agência Nacional de Saúde,  em meados de 

1999, elaborou o termo de referência P-04 em convênio com o BID (Banco Inter 

Americano de Desenvolvimento), e, no último trimestre de 2003, iniciou-se a 

pesquisa e desenvolvimento da TISS – Troca de Informação em Saúde 

Suplementar. Em 2004, foram realizadas oficinas com os principais stakeholders do 

setor, com o objetivo de discutir e definir uma padronização para facilitar a 

comunicação nesse mercado, culminando na publicação, em outubro de 2005, da 

Resolução Normativa 114 da Agência Nacional de Saúde. Essa nova 

regulamentação estabeleceu um padrão obrigatório para troca de informações entre 

operadoras de plano privado de assistência à saúde e prestadores de serviços de 

saúde sobre eventos de saúde, 3realizados por beneficiários de plano privado de 

                                                           
1
 Órgão do governo que tem por objetivo regular o mercado de saúde suplementar no Brasil 

2
 Dados de março de 2012 da ANS (http://www.ans.gov.br/index.php/materiais-para-pesquisas/perfil-do-

setor/dados-gerais)   

3
 Eventos de saúde é toda e qualquer ocorrência ou acontecimento passível de ser garantida por uma apólice de 

seguro (http;//tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?I=265) 
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assistência à saúde. A Resolução Normativa 153/ANS de 28 de Maio de 2007 

revogou a Resolução Normativa 114 de 2005, estabelecendo prazos para adoção do 

Padrão TISS – Troca de Informação em Saúde Suplementar pelas operadoras de 

saúde suplementar. 

 

Figura 1: Linha do Tempo TISS 

 

Com a publicação, identificou-se que seria possível tornar a cadeia de informações 

em saúde suplementar mais rápida e eficiente, aproximando as operadoras dos 

prestadores de serviço em saúde, através de uma uniformização do intercâmbio de 

dados por um sistema eletrônico de informações. 

O consumidor de plano de saúde passou a ter mais agilidade no atendimento, em 

virtude da extinção de guias específicas para cada operadora, pois essa diversidade 

de guias e informações a serem preenchidas no ato do atendimento trazia 

morosidade ao processo. 

A adoção de um padrão único nacional trouxe como benefícios para os prestadores 

de serviço em saúde, a possibilidade de poder submeter à mesma guia/transação 

para qualquer operadora, diminuindo tempo no processo de coleta de informações, o 

índice de glosas4 pela padronização no processo e o volume de perdas financeiras. 

                                                           
4
 Glosa é a recusa parcial ou total de itens de uma cobrança que pode ser classificada como administrativa ou 

técnica. 
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ORIGEM DO PROJETO 

O projeto “Certificação Digital em Saúde SulAmérica” surgiu, em 2007, quando a 

colaboradora Rosemeire Ishiguro de Lima, da área de Sinistro Saúde, responsável 

em avaliar as regulamentações existentes sobre o processo de sinistro saúde, 

deparou-se com a publicação da regulamentação da ANS, que estabelecia um 

padrão obrigatório para a troca de informações entre operadoras de planos privados 

de assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde. 

Após conhecimento de toda a matéria, observou-se uma oportunidade de negócio, 

alinhada a missão da SulAmérica de ser pioneira e inovadora. 

Naquele tempo, a SulAmérica recepcionava guias de cobrança, bem como padrões 

de arquivos eletrônicos diversificados, com a padronização das guias e do meio de 

comunicação eletrônica, havia a expectativa de uma redução de documentos, 

todavia essa condição não foi alcançada, haja vista, que o número de guias 

recepcionadas foi superior ao número do ano anterior a TISS. 

Desta forma, verificou-se a possibilidade de rever o processo, considerando 

inclusive o custo do arquivamento desses documentos por obrigação legal. Mediante 

os números apurados com despesas administrativas, a SulAmérica buscou um novo 

formato de faturamento, que permitisse a redução do documento físico e com o 

apoio da equipe jurídica, e foi identificado que a utilização do “certificação digital” 

seria o caminho viável. 

As informações apuradas foram apresentadas ao diretor de Operações em Saúde 

da SulAmérica, Marco Antônio Antunes, que entendeu uma oportunidade de 

economia de recursos e melhoria na agilidade dos processos e tornou-se o 

motivador e defensor do projeto.  

 

O QUE É CERTIFICAÇÃO DIGITAL? 

ASSINATURA DIGITAL 

Assinatura digital do certificado utilizando algaritmos de chave pública 
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Na assinatura digital, o documento não sofre qualquer alteração e o “hash5¹” cifrado 

com a chave privada é anexado ao documento para comprovar uma assinatura 

digital. É necessário inicialmente realizar duas operações: circular o resumo 

criptográfico do documento e decifrar a assinatura com a chave pública do 

signatário. Se forem iguais, a assinatura está correta, o que significa que foi gerada 

pela chave privada correspondente à chave pública utilizada na verificação e o 

documento está íntegro. Caso sejam diferentes, a assinatura está incorreta, o que 

significa que pode ter havido alterações no documento ou na assinatura pública. 

 
Figura 4 – Assinatura digital 

 

Em agosto de 2001, a Medida Provisória 2.200 garantiu a validade jurídica de 

documentos eletrônicos e a utilização de certificados digitais para atribuir 

autenticidade e integridade aos documentos. Este fato tornou a assinatura digital um 

instrumento válido juridicamente.  

 

POR QUE CONFIAR EM UM CERTIFICADO DIGITAL? 

A certificação digital traz diversas facilidades, porém seu uso não torna as 

transações realizadas isentas de responsabilidades. Ao mesmo tempo em que o uso 

da chave privada autentica uma transação ou um documento, ela confere o atributo 

                                                           
5
 Hash é uma sequência de bits geradas por um algoritmo de dispersão, em geral representada em base 

hexadecimal, que permite a visualização em letras e números (0 a 9 e A a F), representando um nibbie casa. O 

conceito teórico diz que “hash é a transformação de uma grande quantidade de informações em uma pequena 

quantidade de informações”. Essa sequência busca identificar um arquivo unicamente. 

(pt.wikipedia.org/wiki/Hash) 
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de não repúdio à operação, ou seja, o usuário não pode negar posteriormente a 

realização daquela transação. Por isto, é importante que o usuário tenha condições 

de proteger de forma adequada a sua chave privada. 

Existem dispositivos que incrementam a proteção das chaves, como os cartões 

inteligentes (smart cards). Eles se assemelham – em formato e tamanho – a um 

cartão de crédito convencional. Os smart cards são um tipo de hardware 

criptográfico dotado de um microprocessador com memória capaz de armazenar e 

processar diversos tipos de informações. Com eles é possível gerar as chaves e 

mantê-las dentro de um ambiente seguro, uma vez que as operações criptográficas 

podem ser realizadas dentro do próprio dispositivo. Alguns usuários preferem manter 

suas chaves privadas no próprio computador. Neste caso, são necessárias algumas 

medidas preventivas para minimizar a possibilidade de se comprometer a sua chave 

privada. 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Diante da obrigação legal publicada pela ANS, referente à padronização TISS, a 

SulAmérica, com o objetivo de inovar seus processos e pautando-se principalmente 

na redução de papel que tem um impacto expressivo na operação, juntamente com 

o apoio de seu gestor responsável, Roberto Andrade Marcelino, e o diretor de 

Operações em Saúde, Marco Antônio Antunes, iniciaram o projeto. 

Essa alteração traz uma nova visão de como é possível inovar, trazendo benefícios 

para toda a cadeia de valores da empresa, com otimização dos processos, redução 

dos custos administrativos e de utilização de recursos naturais, além de uma melhor 

relação com o cliente e prestador de serviço médico. 

OBJETIVO DO PROJETO 

O principal objetivo desse projeto é contribuir com o mercado de saúde suplementar, 

disseminando uma importante mudança cultural que é a redução de papel no 

processo de faturamento de contas médicas-hospitalares, entre os prestadores de 

serviços médicos e as operadoras de plano privado de assistência à saúde. 
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Desta forma, a SulAmérica desenvolveu o projeto e está incentivando os 

prestadores de serviço de saúde (21.699 prestadores de serviço credenciados no 

Brasil – base de julho de2012), a aderir à troca de informação em saúde 

suplementar por meio do certificado digital, garantindo assim a validade jurídica 

dessas transações e, consequentemente, eliminando as impressões desses 

documentos na sua forma física (papel) e todos os malefícios que esse processo 

implica tais como arquivamento, transporte, extravio, etc. 

Esse projeto está fortemente alinhado a política de sustentabilidade da SulAmérica, 

considerando que, é necessário avaliar os processos, identificando como contribuir 

para a redução da utilização de recursos naturais, sem prejuízo ao negócio. 

O projeto “Certificação Digital em Saúde SulAmérica” consiste em implementar 

certificado digital para troca de “arquivos” de informações eletrônicas referente ao 

faturamento de contas médicas do prestador de serviços (médicos, hospitais, 

laboratórios, clinicas médicas, entre outros) e a Seguradora.  

Com a implantação do certificado, as informações transmitidas eletronicamente são 

protegidas por mecanismos de segurança capazes de garantir autenticidade, 

confidencialidade e integridade das informações, tornando totalmente possível a 

eliminação da impressão do documento físico denominado como guia “TISS”, que 

reflete as informações encaminhadas de forma eletrônica. 

 

Figura 5 – Esquematização do processo de certificação de contas médicas - Fluxo Pré-TISS 
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Figura 6 – Esquematização do processo de certificação de contas médicas - Fluxo TISS 

 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A Parceria com empresas de conectividade e certificação digital 

A SulAmérica precisava encontrar parceiros com experiência no processo de troca 

de documentos por via eletrônica e na certificação digital para iniciar o projeto. 

Sendo assim, formou uma parceria com a empresa Orizon Brasil, integradora 

responsável pela recepção dos arquivos eletrônicos, e com a Certising, empresa de 

tecnologia com foco exclusivo nas soluções que utilizam certificação digital. 

A Certising criou um certificado específico para a SulAmérica, chamado “A3PJ”, que 

teve como finalidade a identificação de um produto para a área de saúde (sendo 

este o primeiro do mercado) para a transmissão dos arquivos eletrônicos 

devidamente assinados digitalmente. Após a validação do certificado, que deve ser 

realizado na Certisign, o prestador de serviço médico recebe um “token” e faz o 

cadastramento de sua senha, a qual será utilizada para a transmissão dos arquivos 

pela integradora Orizon Brasil. A Orizon desenvolveu todas as soluções para 

atender a nova funcionalidade, fazendo a validação do certificado de acordo com as 

normas da ICP/Brasil, validando o arquivo e garantindo sua autenticidade.  
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Figura 7: Smart cards e tokens utilizados pela SulAmérica no processo de certificação digital. 

É importante destacar que embora tenha sido criado um certificado específico para a 

SulAmérica o mesmo não é proprietário, o que significa que outras seguradoras e 

operadoras podem utilizar o mesmo certificado digital para a transmissão de seus 

arquivos eletrônicos de faturamento. 

AÇÕES 

Foram selecionados 50 prestadores de serviços médicos, que foram convidados 

para um “Café da Manhã” para a apresentação do projeto, que ocorreu em 11 de 

Dezembro de 2008.  Todos os prestadores presentes no evento receberam, 

gratuitamente, a licença (token) para aderência ao projeto sem qualquer custo 

adicional. 

O primeiro arquivo certificado foi recepcionado em Janeiro de 2009 e a SulAmérica 

identificou a necessidade da criação de uma logomarca, já que a companhia foi 

pioneira na introdução do certificado digital para a troca de informações eletrônicas 

no mercado de saúde suplementar. 

 

Figura 8: Logomarca do programa “Certificação Digital em Saúde SulAmérica”. 

A empresa criou um núcleo de trabalho específico, contando com seis 

colaboradores, para atender aos prestadores interessados para esclarecer as 

dúvidas existentes no novo processo. A mesma auxiliou no treinamento da equipe 
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de faturamento dos prestadores de serviços médicos, o qual é de fundamental 

importância, uma vez que, as informações transmitidas são de plena e total 

responsabilidade do prestador e considerando as alterações que esse processo 

implica, como: não impressão mais das guias, check list de alguns documentos que 

suportam a análise para cada tipo de atendimento e as orientações sobre o envio do 

arquivo devidamente assinado.  

Pode-se ver abaixo a visualização do portal da integradora Orizon, página de acesso 

da operadora, contendo informações sobre os arquivos recepcionados por este 

canal de entrada.  

 

 

Figura 9 – Identificação do usuário com login e senha de acesso da operadora. 

 

Figura 10 – Visualização de avisos e notícias  
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Figura 11 - Visualização de dados da conta já com a identificação que o arquivo foi assinado, através do 

cadeado. 

 

Figura 12 – Visualização da conta no formato TISS definido pela ANS, o que reflete as informações transmitidas 

eletronicamente. 

 

Figura 12 – Visualização da conta no formato TISS definido pela ANS, o que reflete as informações transmitidas 

eletronicamente. 

BENEFÍCIOS E RESULTADOS OBTIDOS 

Atualmente, a empresa possui 60 prestadores no programa, os quais representam 

20,49%¹ do volume de documentos recepcionados eletronicamente por meio do 

certificado digital.  
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Figura 13: Essa planilha refere-se ao acompanhamento mensal de contas recepcionadas de forma eletrônica, 

com a assinatura digital do arquivo transmitido, onde também há relação, com o volume de documentos 

eletrônicos recepcionados através da Orizon². 

 

O volume de contas médicas não impressas, no ano de 2012, com base no relatório 

de julho de 2012, foi de 1.884.462 milhões. Considerando que cada conta tem em 

média três folhas, com base em trabalho realizado avaliando o volume de 10% de 

todo o faturamento recepcionado e ainda contabilizando no processo, a impressão 

de uma cópia para o próprio prestador de serviço médico (que fazia a guarda da 

documentação física) e outra cópia para envio a operadora, nota-se uma redução 

final de: 1.884.462 x 3 = 5.653.386 x 2= 11.306.772.  

Esse projeto possui três principais benefícios:  

1. A redução de custos administrativos para o prestador de serviço médico em uma 

proporção maior, mais também para a operadora;  

2.  A otimização e agilidade dos processos para o prestador de serviço e para a 

operadora, além da qualidade das informações; 

3. A redução de utilização de papel que implica na redução de utilização de recursos 

naturais, além de diminuir os impactos socioambientais decorrentes do transporte, 

guarda e descarte desses documentos;  
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1. Redução de custos administrativos 

A eliminação da impressão das guias de cobrança das contas médicas tem um valor 

médio de R$ 0,14 por folha. Considerando o volume apenas do ano de 2012, pode-

se calcular para os prestadores de serviços médicos uma redução de 

R$1.582.948,08 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta 

e oito reais e oito centavos) em impressões não realizadas. Já para a seguradora, 

no que se refere ao custo de armazenamento dessa documentação, onde em uma 

caixa contém em média 20 kg a um custo de armazenamento de R$5,50 por mês6, 

pode-se calcular uma economia de R$ 50.060,39. (cinquenta mil, sessenta reais e 

trinta e nove centavos) com arquivos não armazenados fisicamente. Temos a não 

recepção de guias impressas para o período na ordem de 5.653.386(cinco milhões, 

seiscentos e cinquenta e três mil e trezentos e oitenta e seis) impressões. Desde o 

início do projeto, a SulAmérica já teve uma economia na ordem de R$500.000,00, 

referente a custo de armazenagem.  

 

2. Otimização e Agilidade no Processo 

O processo de faturamento que se baseia na geração do arquivo eletrônico para a 

transmissão das informações e a geração dos documentos físicos para 

encaminhamento da cobrança dos eventos de atenção a saúde realizados por seus 

segurados, tem o prazo do processo reduzido em até dois dias dependendo do 

volume do faturamento. Com a não necessidade de impressão de guias de 

cobrança, também foi identificada nesse processo, uma redução de prazo no 

atendimento ao segurado, o qual normalmente esperava a impressão da guia de 

cobrança, para a assinatura, comprovando o atendimento, o que atualmente é 

realizado de forma imediata, em formulário próprio definido pela ANS, chamado 

“Guia de Comprovante Presencial (Ver anexo IV – guia de comprovante presencial)”. 

Também se destaca a maior agilidade na análise desses processos pela 

seguradora, considerando que, as informações encaminhadas eletronicamente com 

o certificado digital, inibem seu repúdio, havendo maior confiabilidade nas 
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informações recepcionadas e avaliadas somente através de um desktop, reduzindo 

o volume de papel para manuseio e a possibilidade de seu extravio, bem como 

facilitando a rastreabilidade pela forma eletrônica transacionada. 

Os prestadores de serviços médicos que aderiram ao projeto de certificação digital 

possuem como característica maior cuidado na apresentação das informações 

eletrônicas geradas pela sua entidade, garantindo assim melhora na qualidade das 

informações encaminhadas, reduzindo o índice de glosas. 

 

3. Redução dos impactos socioambientais 

A produção de uma tonelada de papel novo consome de 50 a 60 eucaliptos, 100 mil 

litros de água e cinco mil Kw/h de energia7. Considerando o volume de impressões 

que o programa Certificação Digital em Saúde SulAmérica deixou de imprimir, no 

ano de 2012, que foi de 11.306.772 folhas que corresponderiam a 52 toneladas de 

papel8, pode-se calcular as seguintes reduções: 

 2.600 Eucaliptos  

 5.200 mil litros de água 

 260 mil KW/h de energia 

Além disso, a produção de papel produz de resíduos tóxicos decorrentes dos 

processos de dissolução das fibras e decorrente branqueamento das mesmas9. 

CONCLUSÃO 

O projeto de “Certificação Digital em Saúde SulAmérica” foi um divisor de águas no 

mercado de saúde suplementar, uma vez que ao quebrar um paradigma (eliminação 

e/ou redução do documento físico), instituiu-se uma nova forma de execução do 

processo de recepção e análise do faturamento da rede credenciada. 

                                                           
7
 Fonte: http://assets.wwf.org.br/downloads/19mai08_wwf_pegada.pdf 

8
 Explicação do cálculo: 11.306.772 folhas;  500 folhas= 1 resma que equivale 2,3 kg; 11.306.772/500=22.613,54 

x 2,3kg= 52.011kg; 1 tonelada= 1.000kg – Temos 52.011/1000= 52 (cinquenta e duas) toneladas de papel 

9
 Fonte: http://canalazultv.ig.com.br/redeambiente/novidade.asp?id_CON=157 



 

 

CASE: Projeto de Certificação Digital em Saúde  Página | 16  

 

O resultado desse programa é visível. O próprio mercado tem buscado informações 

para adotar a nova tecnologia, seja com a SulAmérica ou outra operadora de saúde, 

as quais encontram-se em fase de desenvolvimento e implantação da certificação 

digital. 

Os prestadores de serviços médicos reduziram o prazo de execução do trabalho, 

ganhando maior agilidade no processo e qualidade das informações. Também foi 

possível reduzir custos administrados pela não impressão das guias, arquivamento e 

transporte desses volumes, obtendo ainda uma redução no prazo de pagamento. 

Toda essa mudança contribui para a introdução de políticas de sustentabilidade, 

visando gerenciar melhor seus riscos ambientais agora e no futuro. 

A SulAmérica trabalha intensamente para expandir em 80% o volume atual 

recepcionado nos próximos quatro anos, introduzindo também atualizações 

importantes com a eliminação total do papel e validação apenas de informações 

eletrônicas transacionadas entre a operadora e o prestador de serviço médico. 

 Acreditamos que essa transformação irá colaborar na construção de uma nova 

versão da padronização do processo para todo o mercado de saúde suplementar, 

multiplicando todos os benefícios já descritos para todos os stakeholders. 

Desde o início do projeto, há três anos, deixaram de serem utilizadas 190 toneladas 

de papel, o que reflete em benefícios tangíveis como a redução de custos 

administrativos. Porém, o maior ganho está nos benefícios intangíveis e de grande 

relevância com a redução de uso de recursos naturais. 

 A expressividade dos resultados alcançados com o projeto de “Certificação Digital 

em Saúde SulAmérica” está alinhada com a estratégia da empresa em ter agilidade 

e transparência em seus processos, sempre olhando para a sustentabilidade do 

negócio e contribuindo de forma a fomentar uma visão inovadora, agregando valor à 

empresa e contribuindo para uma sociedade mais sustentável. 
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LISTA DE ANEXOS 

ANEXO I – Case Certificação digital em saúde – Criptografia  

Descrição: Algoritmos criptográficos de chaves públicas; Confidencialidade; 

Autenticidade; Sigilo – criptografia assimétrica; Autenticidade – criptografia 

assimétrica. 

Nome: ANEXO I_Case Certificação digital em saúde_Criptografia 

 

ANEXO II – Case Certificação digital em saúde – Assinatura Digital  

Descrição: Conferência de assinatura digital; Assinatura manuscrita; Assinatura 

digital; Por que confiar em um certificado digital; Responsabilidades; Validade. 

Nome: ANEXO II_Case Certificação digital em saúde_Assinatura Digital 

 

ANEXO III – Guia de comprovante presencial  

Descrição: Imagem da guia de comprovante presencial definida pela ANS, como 

padrão para colheta de assinatura do segurado, como comprovação de atendimento.  

Nome: ANEXO III_Guia de comprovante presencial 

 

ANEXO IV – Troca de Informação em Saúde Suplementar  

Descrição: Apresentação sobre a Troca de Informação em Saúde Suplementar + 

Certificação Digital – Impactos e Benefícios esperados. 

Nome: ANEXO IV_Troca de Informação em Saúde Suplementar 

 

ANEXO V – Release de divulgação do Projeto Certificação Digital em Saúde 

Descrição: Release elaborado para o lançamento do Projeto Certificação Digital em 

Saúde em Dezembro de 2008. 

Link: http://www.tiinside.com.br/News. aspx?ID=108536&C=262  
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ANEXO VI – Vídeo do Relatório Anual de 2010  

Descrição: Depoimento do Diretor de Operações em Saúde, Marco Antônio 

Antunes e Depoimento do Dr. Luiz Bettarello do Hospital Samaritano/SP sobre o 

Projeto Certificação Digital em Saúde. 

Link:  http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/VideoMarcoAntunes.flv 

 

ANEXO VII – Vídeo do Relatório Anual de 2011 

Descrição: Depoimento do Vice Presidente de Saúde e Odontológico Gabriel 

Portella e depoimento do Diretor do Grupo Fleury Wilson Pedreira sobre o Projeto 

Certificação Digital em Saúde.  

Link: 

http://www.youtube.com/watch?v=d0WbfayRmqA&list=UUoBwkOEyX6JqKzHRbpoaC0g&index=1&fe

ature=plcp 

 

ANEXO VIII – Matérias sobre a adoção de certificado digital  

Descrição: Certificação digital de laudos. 

Nome: ANEXO VIII_Matérias sobre a adoção de certificado digitais 
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