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DIOPS Procenge - Passo a Passo 

DIOPS ANS  
O DIOPS é o Documento de informações periódicas das Operadoras de Planos de Saúde, que as 
operadoras devem enviar periodicamente à ANS. As informações que compõe este documento 
são: cadastrais, gerenciais, demonstrativos e informações gerais. 

Configurações  
O item de configurações nesse documento, corresponde a detalhes importantes das 
configurações que deverão ser realizadas antes de qualquer procedimento no DIOPS Web. 

Geração do DIOPS Procenge Web 
Para realizar a geração dos dados no DIOPS Procenge, o usuário primeiramente deverá executar 
o processo de instalação, para que o DIOPS possa ser acessado por ele e consequentemente 
realizado o preenchimento das informações. Os procedimentos dessa instalação está disponível 
no manual Guia de Instalacao do Piramide Web.PDF. 

Passo a Passo 
Neste item do documento, serão apresentados procedimentos básicos a serem realizados para a 
geração do DIOPS a ser enviado para Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
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Configurações  

1º Passo – Configurar Parâmetro por Filial  

Configuração do Parâmetro  
Para que os dados intercâmbio e demonstrativo do ERP Pirâmide sejam importados para o DIOPS 
Procenge, é necessário que o parâmetro por filial ‘Fornece dados ao DIOPS’ esteja assinalado (menu: 
Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Aba Contábil). 
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2º Passo – Configuração do Fluxo de Caixa  

Configuração DIOPS – Fluxo de Caixa 
No Módulo Administrador deverá ser feita a configuração para cada Item de Fluxo de Caixa colocando os 
itens na coluna ‘Fórmula’, assim como o tipo deve ser ‘Realizado’ (menu: Gerais - Configuração - 
Financeira para o DIOPS  Fluxo de Caixa). 
Observando que as informações contidas na coluna ‘Posição Excel’ (linha e coluna) não precisam ser 
preenchidas. 

 
 

 

3º Passo – Geração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa  

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Item por NDO 
O Demonstrativo de Fluxo de Caixa Item por NDO deverá ser gerado para um período trimestral. Para 
tanto, o usuário deverá acessar a tela Demonstrativo de Fluxo de Caixa, e realizar os seguintes 
procedimentos: 

1. Informar o período, acionar o botão  para que a Aba Demonstrativo seja habilitada; 
2. Em seguida ir na aba Demonstrativo, acionar o botão  para que os dados sejam 

apresentados na aba; 

3. Clicar no botão  para que seja apresentada a tela ‘Fluxo de Caixa – DIOPS’; 
4. Na tela ‘Fluxo de Caixa – DIOPS’ assinalar a opção ‘Módulo DIOPS’, selecionar o ‘Trimestre’ a ser 

considerado, e por fim, acionar o botão .  
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4º Passo – Configuração do DIOPS  Balancete  

Administrador - Balancete 
 
Acessar a tela Balancete para o DIOPS no (menu: Módulo Administrador - Gerais – Configuração – 
Financeiro para o DIOPS – Balancete) e preencher o código, descrição, grupo, tipo,  vigência e . Ao 
configurar o grupo serão apresentadas as contas correspondentes para o balancete DIOPS.  
Ressaltando que o usuário poderá definir o nível máximo das contas a serem importadas ao DIOPS por 
meio da coluna ‘Nível Máximo’ e também definir a partir da coluna 'Contas sem saldo/Mov.' se haverá 
importação das contas sem saldo nem movimentação no período. 
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5º Passo – Processamento da Idade dos Saldos 

Financeiro – Idade de Saldos 
Deverão ser preenchidos os valores referentes às contas do passivo e ativo da empresa, sintetizadas por 
tipo operação. Para que o sistema possa realizar esse processo é necessário que: 

1. Seja executada a rotina de atualização da Tabela de Saldos na Contabilidade (menu: 
Módulo Financeiro – Contabilidade – Auxiliares – Tabela de Saldos); 

 
 

2. No Módulo Administrador realizar a ‘Configuração DIOPS para Títulos’ (menu: 
Configuração - Financeira para o DIOPS - Títulos). Na tela a seguir deverá ser 
informada uma configuração para os títulos a receber, onde deve ser definido para 
cada ‘tipo de conta’, como por exemplo: planos individuais a preço fixo, planos 
coletivos a preço fixo, etc. Para cada um desses tipos de contas definidos pela ANS, 
deve-se GRAVAR com as opções de ‘à vencer’, ‘vencidos, até 30 dias’, ‘vencidos, até 
60 dias’, entre outros, bem como os itens de fluxo de caixa correspondente. É 
importante ressaltar que esse procedimento deverá ser feito para vincular as 
opções de tipo de contas da ANS tanto para a pagar quanto para receber. 
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6º Passo – Consulta dos Títulos a Pagar para o DIOPS 

Títulos a Pagar para o DIOPS 
Deverá ser feita a Geração das Informações dos Títulos a Pagar para o DIOPS no Módulo Financeiro 
(menu: Contas a Pagar - Geração de Dados para o DIOPS). Esse procedimento é necessário para vincular 
a configuração para os títulos por tipo de conta, conforme descrito no item 2 do ‘5º Passo – 
Processamento da Idade dos Saldos’.  

 
1. Deverá ser informada a configuração, data de referência, filial e em seguida clicar 

no botão . Assim a tela apresentará informações do valor relacionadas aos 
títulos de DIOPS seguindo o critério de a vencer e vencidos. Ressaltando que esse 
procedimento deverá ser feito para todos os grupos de contas definidos para o a 
pagar. 
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7º Passo – Consulta dos Títulos a Receber para o DIOPS 
Títulos a Receber para o DIOPS 
Deverá ser feita a Geração das Informações dos Títulos a Receber para o DIOPS no Módulo Financeiro, 
(menu: Contas a Receber - Geração de Dados para o DIOPS). Esse procedimento é necessário para 
vincular a configuração para os títulos por tipo de conta.  

 
1. Deverá ser informada a configuração, data de referência, filial e em seguida clicar 

no botão . Assim a tela apresentará informações do valor relacionadas aos 
títulos de DIOPS seguindo o critério de a vencer e vencidos. Ressaltando que esse 
procedimento deverá ser feito para todos os grupos de contas definidos para o a 
receber. 
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8º Passo – Configuração Intercâmbio para o DIOPS. 

Intercâmbio  
 Serão apresentados do saldo a pagar e a receber das demais operadoras de saúde, devido à 
     operação de intercâmbio (menu: DIOPS Procenge – Financeiro – Intercâmbio Eventual).  
 Para geração dos valores de intercâmbio a pagar e a receber entre as operadoras no DIOPS, deve ser 
     feito os cadastros a seguir: 

1. No Módulo Administrador acessar a tela Configuração Diops – Intercâmbio (menu: 
Gerais – Configuração – Financeira para o DIOPS – Intercâmbio) realizar a 
configuração informando as contas contábeis de intercâmbio para a pagar e a 
receber, assim como o período de geração. Poderá ser informado os dados de 
intercâmbio de a pagar e receber, pois o sistema considerará a informação para 
cada trimestre. 

 
 

2. Na Contabilidade (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Balancete – 
Demonstrativo de Intercâmbio)  realizar a consulta dos saldos a pagar e a receber 
dos serviços para as demais operadoras de saúde e que deverá ser enviado para 
Agência Nacional de Saúde Suplementar os saldos devido à operação de 
intercâmbio. Para realizar a consulta deve ser configurado as informações de: 
Assinalar a opção ‘Ativo’, informar a ‘Data de Referência’ (MM/AAAA), selecionar a 
‘Filial’ e por fim acionar o botão . Após acionado o referido botão, deverá 
preencher a conta contábil de intercâmbio a restituir e clicar no botão . 
Assim, o sistema apresentará todos os valores de intercambio a receber. 
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  

 O procedimento acima (item 2), deverá ser feito também assinalando a opção ‘Passivo’ para 
a pagar. 

 Vale salientar que, para que o sistema consiga identificar que esses valores de a receber e a 
pagar fazem parte do processo de Intercâmbio é necessário que o parâmetro geral 
‘Atributos DIOPS’, esteja devidamente preenchido com o atributo para o código do cliente e 
com o atributo para o código do fornecedor. 

 
 

 E também no cadastro dessas operadoras que participam do Intercâmbio, esteja com o esse 
atributo preenchido na Aba Atributos, pois ora poderão receber e outra hora poderão 
pagar.  



 
 

 12 

DIOPS Procenge - Passo a Passo 
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9º Passo – Informações Cadastral DIOPS Procenge 

Geração do Período 
A geração do período é necessário para entrega do DIOPS. Nesse caso, o usuário deverá acessar o 
DIOPS Procenge na Web e: 

 Informar a empresa; 

 Acionar o botão . 

: DIOPS – Cadastral – Período  
 

 
 

 
 
 
 Informar o período do trimestre; 
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 Deverá ser feito um ajuste nos dados cadastrais da empresa participante do DIOPS, ou seja, 

informar as seguintes informações: 
1. Natureza jurídica; 
2. Modalidade; 
3. Segmentação e; 
4. Região de atuação 

 

 
 
 Após preencher todas as informações, o usuário deverá acionar o botão . 
 
 Após inclusão, acessar a tela Pesquisa de Período, selecionar o período desejado, acionar o botão 

 e em seguida o botão . Assim será aberta a tela Preenchimento de Período para que 
seja possível preencher as demais informações para o DIOPS. 

 
 Quando aberta a tela de tela Preenchimento de Período, o sistema já apresentará os dados 

cadastrais da empresa anteriormente definidos pelo usuário relacionado ao período. 
 

 
 
 
Tela Listagem de Periodos – possibilita ao usuário consultar um periodo cadastrado e realizar alteração 
por meio do botão  ou copiar um periodo já cadastrado acionando o botão .  
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Administradores  
 Nesta aba são preenchidas informações dos administradores da empresa. É importante ressaltar que 

poderão ser informada a quantidade de acordo com cada empresa. 
 E também os administradores cadastrados serão apresentados na lista de administradores. 
 Estas informações deverão ser preenchidas manualmente em sua totalidade para o primeiro envio, e 

apenas atualizadas nos casos de alterações no quadro gerencial da organização. 

: DIOPS – Cadastral – Administradores  
 

 
 O botão  poderá ser acionado para alteração do administrador. Já o botão  permite excluir o 

administrador. 
 
Responsáveis   
 Informar o responsável pelo preenchimento das informações, que no caso, será o responsável 

técnico.   

: DIOPS – Cadastral – Responsáveis  
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 O botão  poderá ser acionado para alteração do responsável. Já o botão  permite excluir. 
 
 
Representantes   
 Neste menu deverão ser preenchidas informações dos representantes da empresa perante a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar e a Resolução Normativa 117, que disciplina os prazos para remessa 
das cotas-partes devidas pelos Conselhos Regionais de Química. 

: DIOPS – Cadastral – Representantes   
 

 
 O botão  poderá ser acionado para alteração do representante. Já o botão  permite excluir. 
 
 
Acionistas   
 Deverão ser preenchidas informações referentes aos acionistas/quotistas da empresa. 

: DIOPS – Cadastral – Acionistas 
 

 
 O botão  poderá ser acionado para alteração do acionista. Já o botão  permite excluir. 
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Controladas   
 Deverão ser informados dados de empresa controlada ou coligada da operadora de planos de saúde. 

: DIOPS – Cadastral – Controladas 
 
 
 

 Para alterar a controlada deverá ser acionado o botão . Já o botão  permite excluir. 
 
 
Dependências    
 Cadastrar os dados referentes à(s) empresas dependentes da operadora de plano de saúde. 

: DIOPS – Cadastral – Dependências  
 

 Para alterar a dependência deverá ser acionado o botão . Já o botão  permite excluir. 
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10º Passo – Dado Financeiro 

No menu Financeiro do DIOPS Procenge, são apresentadas várias abas as quais são relacionadas ao 
preenchimento de algumas informações, como por exemplo, Balancete, Fluxo de Caixa entre outros. 
Balancete 
A configuração do Balancete poderá ser realizada de duas maneiras as quais serão detalhadas a seguir: 
  

 Se a escolha for por meio da configuração conta a conta, o usuário deverá acessar a tela 
Balancete Trimestral do DIOPS Procenge informando a conta, descrição, saldo inicial, débito, 

crédito e saldo atual e acionado o botão  (INSERIR REGISTRO). Se houver a necessidade 
de excluir uma linha de registro do balancete, o usuário deverá acionar o botão .  

 O botão   ao ser acionado, excluirá as contas sem saldo nem movimentação no 
período. 

 O botão  atualizará os valores das contas sintéticas com os somatórios 
das contas analíticas. 

 O botão  ao ser acionado, carregará o plano de conta padrão para 
o período. 

: DIOPS – Financeiro – Balancete   
 

 
 

1. Acessar o DIOPS Procenge no menu Ferramentas (Aba Importar Dados ERP), 
assinalar as contas do balancete (Ativo, Passivo, Receita e Despesa). Vale ressaltar 
que as demais informações da tela deverão estar desmarcadas; 
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2. E por fim acionar o botão . Com isso os dados serão transferidos e as 

respectivas contas devidamente preenchidos na aba Balancete. 

 
 
 

Ativos Vinculados 
Nesta opção deverão ser preenchidas manualmente as informações referentes aos ativos imobilizados e 
investimentos da empresa na respectivas abas apresentadas na tela. 

: DIOPS – Financeiro – Ativos Vinculados 
 

 
 

 O botão  permite a gravação das informações do ativo vinculado. 
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11º Passo – Fluxo de Caixa  

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Item por NDO 
O usuário deverá acessar o DIOPS Procenge no menu Financeiro – Fluxo de Caixa, pois estarão 
disponiveis os valores para cada item de fluxo de caixa. 

 O botão  permite a gravação das informações do ativo vinculado e o botão 
 realizará o calculo do total geral dos valores apresentados na tela. 

 

: DIOPS – Financeiro – Fluxo de Caixa 
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12º Passo – Importar Idade dos Saldos no DIOPS Procenge. 
Idade de Saldos 
Após os procedimentos realizados nos passos 6º, 7º e 8º, o usuário deverá realizar a importação da 
Idade dos Saldos no intuito de que os dados sejam contemplados no DIOPS Procenge Web. 

1. No DIOPS Procenge Web acessar o menu Ferramentas e na opção ‘Idade de Saldos’ 
marcar os indicadores ‘Ativo’ e ‘Passivo’, e em seguida acionar o botão 

 para que os dados sejam importados para o DIOPS. Lembrando 
que os demais indicadores da tela deverão ficar desmarcados, ou seja, assinalar 
apenas os citados os quais se referem a idade de saldos. 

 

 
   

2. Após ser realizada a importação da Idade de Saldos, todas as informações dos 
saldos ficarão disponíveis por período em cada respectiva conta (menu: DIOPS 
Procenge – Financeiro – Idade de Saldos). 

3. No caso de alteração nos valores, o usuário deverá realizar a gravação da operação 
acionando o botão .  
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: DIOPS – Financeiro – Idade de Saldos 
 

13º Passo – Lucros ou Prejuízos no DIOPS Procenge. 

Lucros ou Prejuízos  
O preenchidos dos valores referentes aos lucros ou prejuízos resultantes da operacionalização da 
empresa deverão ser preenchidos manualmente pelo usuário (menu: DIOPS Procenge – Financeiro – 
Lucro ou Prejuízo). 
O botão  deverá ser acionado quando houver alteração nos valores da tela. Já o botão  
realizará o calculo do total dos valores. 

 

: DIOPS – Financeiro – Lucros ou Prejuízos  
 

 



 
 

 23 

DIOPS Procenge - Passo a Passo 

14º Passo – Segregação no DIOPS Procenge. 

Segregação  
A segregação e a composição do saldo de provisão de eventos/sinistros a liquidar entre 
eventos/sinistros avisados nos últimos 30 dias, eventos/sinistros avisados a mais de 30 dias, 
eventos/sinistros avisados nos últimos 60 dias, eventos/sinistros avisados a mais de 60 dias. (menu: 
DIOPS Procenge – Financeiro – Segregação). 
Para gravar a informação dos valores, deverá ser acionado o botão .  

 

: DIOPS – Financeiro – Segregação 

 

15º Passo – Intercâmbio Eventual no DIOPS Procenge. 

Intercâmbio Eventual  
Deverá acessar o DIOPS Procenge, (menu: Ferramenta – Importar Dados ERP) e em 
Intercâmbio/Intercâmbio Eventual, assinalar as opções ‘Ativo’ e ‘Passivo’ e em seguida acionar o 
botão . Ressaltando que apenas as opções citadas deverão estar marcadas, ou seja, as 
demais dever ficar desmarcadas. 

 
 

 
1. Após realizada a Importação de Intercâmbio para o DIOPS Procenge, estará 
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disponível todos os valores a receber e a pagar da referida operadora no período 
em questão (menu: Financeiro – Intercâmbio Eventual). 

2. O botão  poderá ser acionado para alteração do acionista. Já o botão  permite 
excluir. 

 

: DIOPS – Financeiro – Intercâmbio Eventual 
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16º Passo – Eventos Indenizáveis DIOPS Procenge 
Movimentação Provisão de Eventos  
 As informações desta tela deverão ser preenchidas manualmente pelo usuário. Os dados se refere 

aos eventos de glosas e outras recuperações referentes a modalidade pré-pagamento.  
 É obrigatório o preenchimento das informações das movimentações da provisão de eventos 

sinistros a liquidar dos 3 meses do respectivo trimestre. 
 Em caso de alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão .  
  

  

: DIOPS – Financeiro – Eventos Indenizáveis  
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17º Passo – Agrupamento de Contratos DIOPS Procenge 
  
Movimentação Provisão de Eventos  
 As informações desta tela deverão ser preenchidas manualmente pelo usuário de acordo com os 

planos coletivos por adesão e por empresariais.  
 Em caso de alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão .  

 

: DIOPS – Financeiro – Agrupamento Contratos  
 

18º Passo – Contratos Estipulados DIOPS Procenge 
Contratos Estipulados  
 As operadoras deverão vincular ativos garantidores a ANS no montante de 33% da receita trimestral 

dos contratos coletivos estipulados. 
 Os ativos garantidores a ser vinculados a ANS deverá  ser operado mensalmente e considerar as 

receitas independentes do seu efetivo recebimento por parte das operadoras. 
 Os seguintes elementos mínimos deverão ser informados: 

1. Faturamento mensal dos contratos estipulados contendo o valor total, subtotais por 
operadoras e tipo de contrato; 

2. Montante mensal de inadimplência por operadora; 
3. Manifestação formal de auditoria independente; 
4. Manifestação individualizada de cada operadora a cerca da fidedignidade das informações. 

 
 Em caso de alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão .  
 

: DIOPS – Financeiro – Contratos Estipulados 
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19º Passo – Contraprestações Repassar DIOPS Procenge 
Contraprestações a Repassar 
Este quadro deverá se preenchido manualmente com os valores das contraprestações a repassar dentro 
do trimestre vigente, ou seja, os valores referentes aos contratos estipulados faturados dentro de cada 
mês. Identificando os valores vencidos em 30, 60 e 90 dias, bem como o total desses valores. 

1. Vencidos até 30 dias (informar os valores das contraprestações a repassar vencidas em até 30 
dias, em reais identificados no mês). 

2. Vencidos há mais de 30 dias e até 60 dias (informar os valores das contraprestações a repassar 
vencidas entre 30 e 60 dias, em reais identificados no mês). 

3. Vencidos há mais de 60 dias e até 90 dias (informar os valores das contraprestações a repassar 
vencidas entre 60 e 90 dias, em reais identificados no mês). 

4. Vencidos há mais de 90 dias (informar os valores das contraprestações a repassar vencidas há 
mais de 90 dias, em reais identificados no mês). 

5. A Vencer (informar os valores das contraprestações a repassar, em reais identificados no mês). 

 
 Em caso de alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão .  
 

: DIOPS – Financeiro – Contraprestações Repassar 
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20º Passo – Cobertura Assistencial DIOPS Procenge 
Coberturas Assistenciais 
O usuário deve identificar os totais dos eventos para as coberturas assistenciais. O preenchimento dos 
quadros auxiliares dos eventos indenizáveis é imprescindível para a continuidade do monitoramento 
dos custos do setor de saúde suplementar pela ANS. O preenchimento dos dados é manual. 
Se houver alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão .  

 

: DIOPS – Financeiro –Cobertura Assistencial  
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21º Passo – Tributos DIOPS Procenge 
Tributos na Conta de Cooperados e Contas do Passivo 
As operadoras classificadas nas modalidades de Cooperativa Médica e Cooperativa Odontológica 
deverão identificar os tributos que são lançados na Conta Corrente de Cooperados (conta 1319), bem 
como informar as contas do Passivo do Plano de Contas que registram esses tributos. 

Após preencher as informações, o usuário deverá acionar o botão .  
 

 
 

 

: DIOPS – Financeiro –Tributos 
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22º Passo – Entidade Auxiliares DIOPS Procenge 
 
Entidade Auxiliares 
Permite que sejam definidos quais e em que ordem serão apresentados os campos referentes a "Listas" 
que são definidos pela ANS. É possível inativar opções para que a lista apresentada nas telas seja 
menor. Também é possível definir a ordem que se deseja. 

 
O botão  ao ser acionado, fará com que a linha de registro suba um nível a cima na ordem de 

classificação. Já o botão  descerá um nível a baixo na ordem de classificação. E o botão  ao ser 
acionado inativa a entidade. 

Ao realizar a mudança desejada, o usuário deverá acionar o botão  para que o sistema assuma a 
condição feita por ele. 

: DIOPS – Ferramentas – Entidades Auxiliares 
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23º Passo – Importar Dados ERP DIOPS Procenge 
 
Importar Dados ERP 
Através desta opção poderá ser realizada a importação das informações que irá compor o DIOPS, ou 
seja, os cadastros realizados no ERP servirão para compor as informações de envio do DIOPS. È 
importante ressaltar que a importação deverá ocorrer de acordo com cada tipo de processo que poderá 
ser Balancete, Intercâmbio ou Idade de Saldos. 

Para que seja feita a importação dos dados do ERP Pirâmide para o DIOPS, deverá ser acionado o botão 
. 

 

: DIOPS – Ferramentas – Importar Dados ERP 
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24º Passo – Validações DIOPS Procenge 
 
Validações 
Na lista de validações são exibidas todas as validações importantes para gerar os dados corretamente. 
Quando houver erro devido há alguma falha de configuração, o usuário poderá verificar nesta opção a 
fórmula correta, e assim realizar as alterações que forem necessárias ou inserir uma validação que 
considere correta/definida. 

O botão  irá carregar as validações padrão quando acionado. 

O botão  permitirá adicionar variável à fórmula. Ma para isso será necessário 
informar o código, a descrição, a fórmula, cadastro, variável e parâmetro, com isso, haverá a alteração. 
Vale ressaltar que esse procedimento só é recomendável se a empresa possuir alguma particularidade 
que resulte em tal alteração. 

Após realizada as alteração necessárias, o usuário deverá acionar o botão .    

 

 

: DIOPS – Ferramentas – Validações 
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25º Passo – Validar Dados DIOPS Procenge 
 
Validar Dados 
Através desta opção o usuário poderá realizar a validação de todos os dados incluídos durante o 
cadastro, assim, quando houver algum erro, estes poderão ser ajustados para ficarem com as corretas 
informações.  

Na coluna Cadastro, quando selecionada a opção indicada na cor azul, será exibida a tela conforme o 
nome do cadastro para que o usuário possa realizar os devidos ajustes necessários. 
 

 

: DIOPS – Ferramentas – Validar Dados  
 

 
 
 
26º Passo – Gerar XML DIOPS Procenge 
 
Gerar XML 
Através desta opção será possível realizar a geração dos arquivos em XML dos tipos ‘Cadastral’ e 
‘Financeiro’ para que possam ser encaminhados para a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Para tanto será necessário informa a senha do administrador na ANS. Além disso, deverá ser gerado em 
dois momentos, um no Cadastral e outro no Financeiro. 
No tipo de XML Cadastral ou no Financeiro, será possível gerar o arquivo e fazer a validação antes da 
transmissão, pois, o sistema irá tomar como base os dados definidos da tela de ‘Validações’. 
Para gerar deverá ser acionado o botão . 
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1.  

 


