
 

 

Ope

Ao ex
da UN
pós-p
ao es
(ANS)
028/1

Exam
Institu
amost
do rel
escop

Nosso
pesqu

Em no
fidedig
fidedig
da Ins
nr. CD
confro
benef
pesqu
execu
realiza
ao ba

Concl
e que
aderê

Portan

São P

 

 

Ferna
Audito
FJB G
CNPJ

PESQ

eradora: UNI

xaminar o Rel
NIMED DO 
esquisa e a N
copo do plane
) DIDES 060/
8 no item 5 (s

minamos todos
uto de Pesqu
tra, estratifica
latório de resu
po do planejam

os exames fo
uisas desta na

ossa opinião, 
gnidade dos b
gnidade do re
strução Norma
DD 368.382. D
ontá-los com 
ficiários pesqu
uisa no perío
ução efetiva d
adas e, usand
nco de dados

uímos que tod
e a amostra s
ência à Instruç

nto, atestamo

Paulo, 19 de a

ando Jorge Bo
or Responsáv
Gestão Estraté
J: 28.857.115/

f

PA
QUISA DE SA

IMED DO ES

atório de Res
ESTADO DE
Nota Técnica 
ejamento desc
/2015, docum
subitens 5.1 a 

s os element
isa que teve
ções, aplicaçã
ultados. Noss
mento, validan

ram conduzid
atureza e norm

todos os iten
beneficiários s
elatório da pes
ativa da Agên
Durante nossa
os apresenta
uisados para 

odo determina
das pesquisas
do desta mes
s que gerou os

dos os indicad
sorteada repre
ção Normativa

s que a pesqu

abril de 2018. 

ortoletto 
el 

égica e Audito
/0001-16 

fbortoletto@uol.c

RECER DO 
ATISFAÇÃO

STADO DE S
COOPE

sultados da Pe
E SANTA CA
emitidos pelo
crito na Instru
ento nr. CDD
5.10), previst

tos disponibili
, sob sua res
ão de campo, 
sa responsabi
ndo-os, além d

dos de acordo
mas de auditor

ns verificados 
selecionados 
squisa represe
ncia Nacional 
a auditoria, foi
dos no Relat
comprovar se

ado pela norm
s por meio da
ma amostra, 
s indicadores d

dores apresen
esenta de fat

a. 

uisa e seus re

oria 

 

com.br – (11) 997

AUDITOR IN
O DE BENEF

SANTA CATA
RATIVAS M

esquisa de Sa
ATARINA, c

o instituto cont
ução Normativ
D 368.382 e a
o no Program

izados pela o
sponsabilidad
segurança do
lidade é a de
de verificar a a

o com as melh
ria. 

no tocante à:
para a entrev
entam, adequ
de Saúde Sup
 possível: (1) 
ório de Resu
e de fato são
ma e se con
a audição de 
(4) comprovar
demonstrados

ntados no Rel
to a populaçã

sultados são v

7-363-270 

NDEPENDEN
FICIÁRIOS – 

ARINA – FE
ÉDICAS.  

atisfação de B
constatamos q
tratado pela o

va da Agência
apresentados 

ma de Qualifica

operadora, be
e, as definiçõ

os dados obtid
 expressar um
ausência de fr

hores práticas

 (a) a aderên
vista; (c) a fide
uadamente, to
plementar (AN
conferir o pro
ltados; (2) co
o clientes da 
tribuíram com
uma amostra

r a transferên
s no Relatório

atório de Res
ão de benefic

válidos e desp

NTE 
ANO BASE

DERAÇÃO E

Beneficiários d
que os proced
operadora est
 Nacional de 
em nosso Re

ação de Opera

em como aqu
ões técnicas 
dos, processa
ma opinião so
raudes. 

s do mercado

cia da pesqui
edignidade da

odos os itens p
NS) DIDES 06
ocessamento d
ontatar uma a

operadora e 
m sua opinião
a das gravaçõ
cia das respo
 de Resultado

sultados condi
ciários da ope

providos de fra

: 2017 

ESTADUAL 

de Planos de 
dimentos pré,
tão em conso
Saúde Suplem

elatório de Au
adoras (PQO)

ueles gerado
para a seleç
mento e elabo

obre a aderên

o em se tratan

isa ao escopo
as respostas e
previstos no e
60/2015, docu
dos dados obt
mostra empír
se participar

o; (3) compro
ões das entre

ostas do bene
os. 

zem com a ve
eradora valida

aude.  

DAS 

Saúde 
 per e 
nância 
mentar 
uditoria 
. 

s pelo 
ção da 
oração 
ncia ao 

ndo de 

o, (b) a 
e (d) a 
escopo 
umento 
tidos e 
rica de 
am da 
ovar a 
evistas 
ficiário 

erdade 
ando a 


