CCGA/MT 617/10

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2010
Fl. 1/1

À Rede Credenciada do PPRS

Assunto: Implantação da TUSS – Terminologia Unificada da Saúde
Suplementar
Referência:

Prezado(a) Credenciado(a),

A Eletrobras Eletronorte, em atendimento ao disposto na IN nº 44 da Agência
Nacional da Saúde – ANS, de 09 de setembro de 2010, presta orientações
sobre a obrigatoriedade a partir de 15 de outubro de 2010, da codificação na
Guia TISS versão 2.2.1 até 31 de dezembro de 2010 com os códigos da
Terminologia Unificada da Saúde Suplementar – TUSS, a partir de 01 de
janeiro de 2011 na versão 2.2.2.
O arquivo da relação de equivalência (de-para) dos códigos e descrição dos
procedimentos
está
disponível
no
endereço
HTTP://www.eln.gov.br/opencms/opencms/aEmpresa/saude/,
para
ser
utilizado, por toda rede credenciada.
A TUSS introduziu somente modificações nas terminologias (descrições) dos
procedimentos médicos. Portanto, os valores praticados nos respectivos
serviços permanecem inalterados, ou seja, continuaram os mesmos que eram
praticados nas Tabelas anteriores: CBHPM 4ª edição.
Considerando que a TUSS introduziu alguns códigos novos (poucos), estes
serão objetos de negociação, todavia, em se tratando de código novo a
Eletrobrás Eletronorte só irá pagar os que estão no ROL obrigatório da ANS.
Pedimos a colaboração de todos para que possamos nos adequar a essa nova
codificação, a partir de 01 de dezembro de 2010, estando aptos em 2011,
oferecendo assim um atendimento de qualidade e excelência aos nossos
usuários.
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Quaisquer esclarecimentos poderão entrar em contato com a área de
benefícios, falar com Tânia, Kátia ou Natália, nos telefones: (65)3317-7125,
3317-7138, 3317-7124.
Atenciosamente,

Maria Celeste Souza Tavares
Gerência de Serviços de Apoio do Mato Grosso – CCGA/MT
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