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COPASS SAÚDE IMPLANTA SERVIÇO DE OUVIDORIA
Novo canal de atendimento visa aumentar a satisfação do beneficiário, 

oferecendo apoio e orientação adequados e buscando 
o aprimoramento dos serviços prestados.

No dia 27 de março deste ano a COPASS SAÚDE 
inaugurou a sua Ouvidoria. O serviço é mais um canal 
de comunicação à disposição dos beneficiários, criado 
para promover maior satisfação no atendimento.

A implantação da Ouvidoria atende a uma 
exigência da Resolução Normativa – RN nº 323, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo 
com a RN, o serviço tem por objetivo acolher, analisar e 
responder às manifestações dos beneficiários, tais como 
sugestões, consultas, elogios e reclamações registradas 
em relação à prestação de serviços da COPASS SAÚDE 
e de seus credenciados, de modo a tentar resolver 
conflitos que surjam no atendimento ao público.

É importante ressaltar que a Ouvidoria é uma 
unidade de segunda instância, ou seja, deve ser 
acionada pelos beneficiários para atender aos casos 
mais complexos, somente quando suas solicitações não 
forem resolvidas primeiramente através da Central de 
Atendimento da COPASS SAÚDE.

Sempre que precisar, o beneficiário deve utilizar 
um dos canais de comunicação com a Ouvidoria. Na 
abertura da sua solicitação será gerado um protocolo 
e, a partir deste registro, a Ouvidoria tem um prazo 
de sete dias úteis para responder, sendo que nos casos 
excepcionais ou de maior complexidade, devidamente 
justificados, poderá ser pactuado um prazo maior para 
resposta, não superior a 30 dias úteis. O beneficiário 

Você pode ter acesso à OUVIDORIA através do portal 
(www.copass-saude.com.br, no link “Ouvidoria”), 
pelo telefone (31) 3298-5800 ou, presencialmente, 

na sede da COPASS SAÚDE.

pode acompanhar o andamento do processo através do 
site da COPASS SAÚDE. 

A responsável pelo serviço, Selma de Lourdes 
Silva, já era integrante da equipe de atendimento da 
COPASS SAÚDE e trouxe sua experiência para este 
novo conceito de atenção ao público. Para Selma, “a 
Ouvidoria vai aprimorar o relacionamento com os 
beneficiários e tem por finalidade garantir a qualidade e 
a eficiência dos serviços prestados, aumentando o nível 
de satisfação de todos.”

Outro grande benefício que este novo 
serviço traz é o acompanhamento constante 
das demandas e principais manifestações 
dos beneficiários, fornecendo dados 
para o aperfeiçoamento do trabalho 
da operadora e buscando sanar 
eventuais deficiências ou falhas 
em seu funcionamento. 
Periodicamente, serão 
apresentados relatórios e 
análises à Superintendência 
e ao Conselho de Gestão, 
para que sejam elaboradas 
ações de melhoria.
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Central Telefônica (autorização/informações em geral):
Dias úteis - de 07:00h às 19:00h

(31) 3298-5800 / 3298-5820

Atendimento Presencial (autorização/informações em geral):
Dias úteis - de 08:00h às 18:00h

Rua Carangola, 531  Santo Antônio  Belo Horizonte - MG

Plantão Telefônico (restrições a atendimento assistenciais):
Dias úteis - de 19:00h às 07:00h e dias não úteis - 24 horas

(31) 3298-5800 / 3298-5820
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CONSELHO DE GESTÃO CONSELHO FISCAL
Titulares 
Indicados 

Antônio Alberto de Faria - DVAL Titulares 
Indicados

Ítalo de Paula Filho - DVDE
Wander de Almeida - ASCL José Geraldo Sant´Ana - DVUP
Valter Vilela Cunha - DPG - Presidente

Titulares 
Eleitos

Ivanete Aparecida Martins Xavier - DTVA Titulares 
Eleitos

Maria Cândida da Silva Passos de Oliveira - DTLE
Rita de Cássia Queiroz Oliveira - DVMN
Tânia Mara de Almeida - DTLE

Rogério Lourenzoni - DTRV - Presidente

Suplentes 
Indicados 

Alceu Gaiga - DVGL Suplentes 
Indicados

Daniel de Lima Aguiar - DVGN
Rogério Rocha de Castro Pires - DVAO Sebastião Pinheiro - DVCG
Ronei Mendes Cardoso - DVCJ

Suplentes 
Eleitos

Edmilton Frade de Lima - DTSL Suplentes 
Eleitos

Andrea Estevam - DVFI
Jordelino de Araújo Campos - DVSS Emilson Dias do Carmo - DTLE
Ronaldo Adriano Santos - PABE

RENOVAÇÃO NAS ELEIÇÕES DOS 
CONSELHOS DE GESTÃO E FISCAL

Uma disputa acirrada entre as duas chapas inscritas 
marcou a eleição dos novos membros dos conselhos de 
Gestão e Fiscal da COPASS SAÚDE para o período de 2014 
a 2017. Foram apurados 5816 votos, sendo a chapa 2 eleita 
com 2890 votos contra 2766 votos obtidos pela chapa 1. O 
que chamou atenção nesta eleição foi a renovação de grande 
parte dos participantes: dos 20 membros que compõem o 
novo grupo, entre titulares e suplentes, 11 atuarão como 
conselheiros pela primeira vez. 

A posse aconteceu no dia 28 de março, no auditório 
da COPASA. Confira a lista dos novos integrantes:

CONTA GOTAS

ADESÕES EM ALTA 

ACESSO RESTRITO NO PORTAL  

PRODUTO EM 31/12/2013 EM 31/03/2014
Alto Risco 40.350 40.623

Baixo Risco 45.633 45.330
Ambulatorial 21 1.419

Odonto Básico 13 1.699
APS 3.081 3.202

No primeiro trimestre de 2014, a COPASS SAÚDE alcançou um total de cerca de 47.000 beneficiários. 
Em relação ao trimestre anterior, houve aumento de adesões em quase todos os planos. Confira os números por 
produto no quadro abaixo:

A COPASS SAÚDE criou uma área de acesso restrito no seu portal, com informações importantes e de 
interesse exclusivo dos beneficiários.  O espaço disponibiliza informações sobre reembolso, com orientações, tabelas 
e requerimentos para solicitação. Além disso, está ainda em desenvolvimento um link com dados sobre as reuniões 
dos Conselhos de Gestão e Fiscal. Aos poucos, outras informações serão disponibilizadas.

Para acessar, o beneficiário tem que utilizar o seu número de CPF como usuário e entrar em contato com a 
COPASS SAÚDE, por telefone ou e-mail, para cadastrar uma senha.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS
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TISS 3.0
Nova versão impulsiona a modernização das relações entre operadoras de 

saúde e seus prestadores de serviços
A TISS - Troca de Informação em Saúde Suplementar 

é uma norma instituída pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que estabelece um padrão obrigatório 
para a troca de informações entre operadoras de planos de 
saúde e prestadores de serviços sobre os atendimentos aos 
beneficiários dos planos.

Com a TISS, por exemplo, as guias de atendimento 
e de solicitação de exames de todos os planos de saúde 
foram padronizadas, facilitando o trabalho dos prestadores 
de serviços.

Desde 2005, o padrão evoluiu gradativamente em 
suas versões, incorporando novos conceitos e exigindo 
cada vez mais adaptações das operadoras. Agora, a versão 
3.01.00 traz mudanças maiores e mais complexas, entre 
elas, a pretensão de tornar eletrônicos todos os processos 
de faturamento, acabando de vez com a utilização do papel. 

Segundo Wesley Nunes, coordenador do Núcleo de 
Rede Credenciada da COPASS SAÚDE, as novas regras são 

um avanço, mas implicam em muito trabalho e alto custo 
de implantação, pois, entre outras exigências, obrigam que 
a operadora disponibilize aos seus prestadores de serviços 
meios para a apresentação de suas faturas de forma eletrônica.  

O prazo limite de implantação da nova versão é 
30 de maio. Contudo, a COPASS SAÚDE se antecipou, 
disponibilizando para seus credenciados, desde julho de 
2013, o Digitador WEB, onde podem ser preenchidos 
eletronicamente os dados de faturamento, bastando, para 
isso, que o prestador de serviços tenha internet. A aceitação 
da rede credenciada superou as expectativas e as transações 
por meio eletrônico aumentaram bastante, conforme mostra 
o gráfico abaixo.

Para a COPASS SAÚDE, o mais importante é que 
as mudanças da TISS 3.0 vão tornar o atendimento aos 
beneficiários mais ágil e gerar economia nos processos 
operacionais, se revertendo, futuramente, em mais benefícios 
para todos.

NO CAMINHO CERTO 
Esta edição traz, no encarte sobre o Balanço 2013 da COPASS SAÚDE, um resumo do demonstrativo econômico-

financeiro do primeiro trimestre de 2014. É importante observar os números deste demonstrativo porque eles mostram 
um grande avanço em relação ao ano passado, que terminou com prejuízo. O bom desempenho financeiro registrado 
até agora, sinaliza que as ações tomadas para reverter a situação estão surtindo efeito e prometem resultados positivos 
para este ano.

VOCÊ PRECISA SABER
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NOVO CONVÊNIO: CEAP – FELÍCIO ROCHO

CONHEÇA A COPASS SAÚDE: 
Núcleo de Tecnologia da Informação 

A COPASS SAÚDE firmou convênio com o CEAP – 
Centro de Excelência em Atenção Primária, do Hospital Felício 
Rocho. O serviço foi criado para atender, exclusivamente, aos 
usuários de operadoras de autogestão em saúde e oferece 
atenção multidisciplinar e integrada a toda a infraestrutura do 
hospital. 

A proposta do CEAP é uma prestação de serviços 
completa, da prevenção ao tratamento, incluindo vantagens 
para agilizar e facilitar o cuidado com a saúde, fidelizando 
o paciente. Entre os diferenciais do CEAP destacam-se: 
várias especialidades médicas em um só lugar; horário 
de atendimento estendido até 21 horas*; rapidez no 
agendamento de consultas, com a garantia de marcação no 
prazo médio de 10 dias, respeitando o estipulado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS); agilidade também na 
marcação de exames; atendimento médico personalizado e 
continuado; e a retaguarda do Hospital Felício Rocho para 
procedimentos eletivos e de urgência. 

O Centro oferece 25 especialidades médicas 
e o objetivo, segundo seus fundadores, é aumentar 
gradativamente a oferta de serviços e profissionais.

 Para viabilizar toda esta estrutura de atendimento e 
garantir as facilidades, o valor da consulta é maior: enquanto 
uma consulta eletiva em hospital custa, atualmente, R$66,00, 

O NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação é o setor que 
fornece as condições técnicas para todo o funcionamento operacional 
da COPASS SAÚDE. Ligado à Gerência Administrativa Financeira, o 
NTI conta com dois profissionais capacitados para o atendimento às 
demandas de todos os outros setores da empresa: o analista responsável 
pela área, Wilson Fernando de Souza Magalhães, e o assistente de T.I., 
Moacyr de Souza Cruz Junior.

Para Wilson, que é funcionário da COPASS SAÚDE há mais de 
seis anos, “o segredo do setor é manter as coisas simples, funcionais e 
objetivas”. Segundo ele, o trabalho em equipe também faz diferença. 
Por isso, sempre sugere a divisão das tarefas em reuniões e demais 
situações para que ambos participem efetivamente nas decisões, 
buscando informação e evitando suposições.

no CEAP o valor é R$96,20. Contudo, a COPASS SAÚDE 
está apostando no sucesso do serviço, principalmente, por 
oferecer ao beneficiário um atendimento diferenciado e com 
mais agilidade.

O novo convênio foi aprovado pelo Conselho de 
Gestão e os serviços já estão à disposição dos beneficiários. 
O telefone para mais informações e agendamento é 
(31) 3514-7000.

ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO CEAP
*Até 21 horas: Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Geral, Clínica da Dor, Dermatologia, Gastroenterologia, 
Neurocirurgia, Reumatologia, Ortopedia.
Até 18 horas: Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Clínica Geral, Endocrinologia, 
Endoscopia, Ginecologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia.

Funções

do

NTI:

• Administração de servidores;
• Manutenção preventiva e corretiva de computadores;
• Atendimento aos colaboradores em relação a questões técnicas;
• Liberação de senhas para beneficiários;
• Gerenciamento da telefonia;

• Controle de impressão;
• Monitoramento do sistema de câmeras de segurança;
• Acompanhamento do acesso à intranet da Copasa
• Realização de Backups e restauração de arquivos;
• Manutenção do Portal e Intranet da COPASS SAÚDE.
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CÂNCER BUCAL 
Um alerta sobre os riscos e sintomas de um inimigo 

cada vez mais próximo


