PARECER DO AUDITOR IN
NDEPENDEN
NTE
PESQ
QUISA DE SA
ATISFAÇÃO
O DE BENEF
FICIÁRIOS – ANO BASE: 2017
Opeeradora: UNIIMED DO ES
STADO DE SANTA
S
CATA
ARINA – FEDERAÇÃO E
ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS.
Ao exxaminar o Relatório de Ressultados da Peesquisa de Saatisfação de Beneficiários
B
dde Planos de Saúde
da UN
NIMED DO ESTADO DE
E SANTA CA
ATARINA, constatamos
c
q os proceddimentos pré, per e
que
pós-pesquisa e a Nota
N Técnica emitidos peloo instituto conttratado pela operadora
o
esttão em consonância
ao escopo do planeejamento desccrito na Instruução Normativva da Agência Nacional de Saúde Suplem
mentar
(ANS)) DIDES 060//2015, documento nr. CDD
em nosso Reelatório de Auuditoria
D 368.382 e apresentados
a
028/18 no item 5 (ssubitens 5.1 a 5.10), previsto no Program
ma de Qualificaação de Operaadoras (PQO).
Exam
minamos todoss os elementtos disponibiliizados pela operadora,
o
beem como aquueles gerados pelo
Instituuto de Pesquisa que teve, sob sua ressponsabilidade, as definiçõões técnicas para a seleçção da
amosttra, estratificações, aplicaçãão de campo, segurança doos dados obtiddos, processamento e elabooração
do rellatório de resuultados. Nosssa responsabilidade é a de expressar um
ma opinião soobre a aderênncia ao
escoppo do planejam
mento, validanndo-os, além de
d verificar a ausência
a
de frraudes.
Nossoos exames foram conduziddos de acordoo com as melhhores práticass do mercadoo em se tratanndo de
pesquuisas desta naatureza e norm
mas de auditorria.
Em noossa opinião, todos os itenns verificados no tocante à: (a) a aderência da pesquiisa ao escopoo, (b) a
fidediggnidade dos beneficiários
b
s
selecionados
para a entrevvista; (c) a fideedignidade daas respostas e (d) a
fidediggnidade do reelatório da pessquisa represeentam, adequuadamente, toodos os itens pprevistos no escopo
e
da Insstrução Normaativa da Agênncia Nacional de Saúde Supplementar (AN
NS) DIDES 0660/2015, docuumento
nr. CD
DD 368.382. Durante
D
nossaa auditoria, foi possível: (1) conferir o proocessamento ddos dados obttidos e
confroontá-los com os apresentados no Relatório de Resultados; (2) coontatar uma amostra empírrica de
benefficiários pesquuisados para comprovar see de fato sãoo clientes da operadora e se participaram da
pesquuisa no períoodo determinaado pela norm
ma e se contribuíram com
m sua opiniãoo; (3) comproovar a
execuução efetiva das
d pesquisass por meio daa audição de uma amostraa das gravaçõões das entreevistas
realizaadas e, usanddo desta mesma amostra, (4) comprovarr a transferência das respoostas do beneficiário
ao banco de dadoss que gerou oss indicadores demonstrados
d
s no Relatório de Resultadoos.
Concluímos que toddos os indicaddores apresenntados no Relatório de Ressultados condizem com a veerdade
e quee a amostra sorteada
s
repreesenta de fatto a populaçãão de beneficciários da opeeradora validaando a
aderêência à Instruçção Normativaa.
Portannto, atestamos que a pesquuisa e seus resultados são válidos
v
e despprovidos de fraaude.
São Paulo,
P
19 de abril
a de 2018.
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