
Para atender a RN 405 da ANS, as operadoras de planos de saúde devem divulgar 

os atributos de qualificação informados pelos seus prestadores de serviços. Sendo 

assim, seguem as orientações para que esses atributos sejam exibidos 

corretamente no Guia Médico.

Guia Médico
Exibição dos ícones de

qualificação dos prestadores

IMPORTANTE!

O ícone somente será exibido se um dos campos abaixo

estiver preenchido com “sim”.

Ícone E – Título de Especialista 
(somente para médicos - TP_PREST=1)

• INDIC_RCE_ESPEC_1 (R402, sequência 025)

• INDIC_RCE_ESPEC_2 (R402, sequência 026) 

• INDIC_RCE_ATUA_1 (R402, sequência 027)

• INDIC_RCE_ATUA_2 (R402, sequência 028)

Materiais impressos: as 

atualizações devem ser 

realizadas, no máximo, a 

cada 12 meses.  

Meios eletrônicos: as atualizações 

devem ser feitas em até 30 dias a 

partir do recebimento das 

informações do prestador. 



O ícone será exibido quando o campo PREST_ACRED (registro 403, 

sequência 036) estiver preenchido com “S”, e:

Ícone A – Programa de Acreditação

- campo INST_ACRED (Registro 408 – Sequencia 004) estiver preenchido com os valores 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 14, 15, 16, 18, 26, 29, 30, 31 ou 32 da tabela U; e o campo NIVEL_ACRED (registro 408, sequência 

006) estiver preenchido com 3 ou 4.

OU

- campo INST_ACRED (Registro 408 – Sequência 004) estiver preenchido com o valor 24 da tabela U, 

independentemente do que for informado no campo NIVEL_ACRED (registro 408, sequência 006).

O ícone somente será exibido se o campo PARTICIP_NOTIVISA 

(registro 402, sequência 049) estiver preenchido com “sim”.

Ícone N – Comunicação de Eventos Adversos

O ícone somente será exibido se o campo PARTICIP_QUALISS_ANS 

(registro 402, sequência 050) estiver preenchido com “sim”.

Ícone Q – Qualidade Monitorada



O ícone somente será exibido se o campo INDIC_POS_GRAD 

(registro 402, sequência 059) estiver preenchido com “sim”.

Ícone P – Profissional com Especialização
(somente para pessoa física não médico - TP_PREST=5)

O ícone somente será exibido se um dos campos abaixo 

estiver preenchido com “sim”.

Ícone R – Profissional com Residência
(somente para médico - TP_PREST=1)

• INDIC_RESID_ESPEC_1 (R402, sequência 076)

• INDIC_RESID_ESPEC_2 (R402, sequência 077) 

• INDIC_RESID_ATUA_1 (R402, sequência 078)

• INDIC_RESID_ATUA_2 (R402 sequência 079)

O ícone somente será exibido se o campo INDIC_MESTRADO 

(registro 402, sequência 085) estiver preenchido com “sim”.

Ícone M– Profissional com Mestrado
(somente para médico e pessoa física não médico)M



Para mais informações entre em contato com a equipe do Portal Unimed pelo e-mail 

atendimento@portalunimed.com.br

O ícone será exibido quando o campo PREST_ACRED (registro 403, 

sequência 036) estiver preenchido com “sim”, e:

Ícone G – Certificações de Entidades Gestores
                    de Outros Programas de Acreditação

- campo INST_ACRED (registro 408, sequência 004) estiver preenchido com os 

valores 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 26, 30 ou 31 da tabela U; e o campo NIVEL_ACRED 

(registro 408, sequência 006) estiver preenchido com 1 ou 2.

OU

- campo INST_ACRED (registro 408, sequência 004) estiver preenchido com os 

valores 23, 27, 28, 33 ou 34 da tabela U, independentemente do que for 

informado no campo NIVEL_ACRED (registro 408, sequência 006).

O ícone somente será exibido se o campo INDIC_DR_POS_DR 

(registro 402, sequência 081) estiver preenchido com sim.

Ícone D – Profissional com Doutorado ou Pós-Doutorado
(somente para médico e pessoa física não médico)

O ícone somente será exibido se o campo ID_ISO9001 (registro 

402, sequência 083) estiver preenchido com “sim”.

Ícone I – Certificação ISO 9001


