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32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar ou motivada exclusivamente 
pela entidade hospitalar, quando do não cumprimento por parte do 
prestador da clausula contratual de comunicação previa da rescisão 
contratual junto à operadora de plano de assistência à saúde.

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte. Ademais, já existe no artigo 16, inciso 
II, da IN nº 46/14 a previsão sobre a exclusão imediata do prestador nos casos de 
interesse exclusivo da entidade hospitalar. Pelos princípios da liberdade econômica 
e concorrência, a legislação não pode obrigar a operadora a manter o prestador 
vinculado em sua rede se ele, por razões comerciais próprias não deseja continuar 
com a contratualização.

32295 09/03/2021 20:44
UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE 
AUTOGESTAO EM SAUDE

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Inclusão
§ 2º - Para os contratos coletivos, a comunicação poderá ocorrer 
entre operadora e pessoa jurídica contratante, nos termos do 
Anexo desta norma.

A teor do que prevê a RN nº. 137, é previsto que a relação não seja direta com os 
beneficiários, especialmente quando há a figura da patrocinadora, de modo que a 
comunicação direta deve ser feita à pessoa jurídica e não aos beneficiários.

32200 05/03/2021 12:41 AUTOGESTÃO Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão

VIII %u2013 Comunicação para a pessoa jurídica com confirmação 
de recebimento nos contratos coletivos visando a relação 
contratual entre operadora e pessoa jurídica, nos termos da norma 
específica.

VIII %u2013 Comunicação para a pessoa jurídica com confirmação de recebimento 
nos contratos coletivos visando a relação contratual entre operadora e pessoa 
jurídica, nos termos da norma específica.
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32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, será válida se 
os recursos tecnológicos conseguirem comprovar a ciência do 
destinatário, sendo dispensada a neessidade de o beneficiário 
responder à notificação ou confirmar o seu recebimento, ou for 
suprida por outra forma de comunicação prevista.

Não condicionar quando os meios de comunicação for possível confirmar que 
houve o recebimento.

32282 09/03/2021 19:09 UNIMED CAMPINAS - 335690 Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração
"A operadora deverá informar à pessoa natural contratante, no 
momento da contratação do plano privado de assistência à saúde, 
sobre os possíveis meios de comunicação individualizada."

Alteração do paragrafo do Anexo, pois não é viável permitir que o beneficiário 
escolha o meio pelo qual quer receber a comunicação.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão
III - aumento substancial de capacidade de atendimento no 
restante da rede hospitalar.

Inclusão de inciso III: Recomenda-se período temporal maior ou a sua exclusão, 
considerando-se os portes de investimentos e, muitas vezes, a demora na 
implementação diante da complexidade do serviço. Além disso, esse aumento 
pode ser difusamente considerado. OBSERVAÇÃO: O aditivo contratual deve ser 
incorporado no sistema de alteração da rede hospitalar no momento da 
solicitação.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Exclusão

A utilização de um prestador já pertencente à rede, na prática, implicará na 
retirada de um estabelecimento hospitalar sem a substituição por um novo 
estabelecimento, ou seja, um redimensionamento por redução mais flexível, pois 
basta o cumprimento do prazo e do aumento da capacidade.
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32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados a partir da 
data de publicação do descredenciamento no Portal da Operadora 
e nos meios previstos no anexo desta norma, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração do texto para contemplar o momento da contagem do prazo de forma 
viável à consulta da operadora. A operadora não tem como ter acesso ou 
identificar de forma efetiva a data exata em que o beneficiário teve ciência do 
descredenciamento, sendo mais adequado utilizar a data da disponibilização da 
informação pela operadora, já que assim a data será assertiva e poderá ser 
comprovada para contagem do prazo.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados a partir da 
data de publicação do descredenciamento no Portal da Operadora 
e nos meios previstos no anexo desta norma, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

A operadora não tem como saber a data certa em que o beneficiário teve ciência, 
sendo mais adequado utilizar a data da disponibilização da informação pela 
operadora.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Tipo de Alteração: Alteração subsidiária. Texto Proposto: Parágrafo 
único. No caso de descredenciamento de um hospital no referido 
município, o beneficiário terá 60 dias, contados da data da 
divulgação do descredenciamento pela Operadora, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje;

É inviável identificar com exatidão a data em que o beneficiário tomou ciência da 
alteração da rede, o que tornará o prazo sem efetividade. A fixação de prazo mais 
objetivo e de fácil apuração resulta em segurança jurídica tanto para beneficiários 
como para o setor.

32322 10/03/2021 09:27
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Alteração subsidiária. Texto Proposto: Parágrafo único. No caso de 
descredenciamento de um hospital no referido município, o 
beneficiário terá 60 dias, contados da data da divulgação do 
descredenciamento pela Operadora, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso assim deseje;

É inviável identificar com exatidão a data em que o beneficiário tomou ciência da 
alteração da rede, o que tornará o prazo sem efetividade. A fixação de prazo mais 
objetivo e de fácil apuração resulta em segurança jurídica tanto para beneficiários 
como para o setor.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados da data da 
divulgação do descredenciamento pela Operadora, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje;

Alteração subsidiária. É inviável identificar com exatidão a data em que o 
beneficiário tomou ciência da alteração da rede, o que tornará o prazo sem 
efetividade. A fixação de prazo mais objetivo e de fácil apuração resulta em 
segurança jurídica tanto para beneficiários como para o setor.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados a partir da 
data de publicação do descredenciamento no Portal da Operadora 
e nos meios previstos no anexo desta norma, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

A operadora não tem como saber a data certa em que o beneficiário teve ciência, 
sendo mais adequado utilizar a data da disponibilização da informação pela 
operadora.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Tipo de Alteração: Alteração subsidiária. Texto Proposto: Parágrafo 
único. No caso de descredenciamento de um hospital no referido 
município, o beneficiário terá 60 dias, contados da data da 
divulgação do descredenciamento pela Operadora, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje;

É inviável identificar com exatidão a data em que o beneficiário tomou ciência da 
alteração da rede, o que tornará o prazo sem efetividade. A fixação de prazo mais 
objetivo e de fácil apuração resulta em segurança jurídica tanto para beneficiários 
como para o setor.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados a partir da 
data de publicação do descredenciamento no Portal da Operadora 
e nos meios previstos no anexo desta norma, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

A operadora não tem como ter acesso ou identificar de forma efetiva a data exata 
em que o beneficiário teve ciência do descredenciamento, sendo mais adequado 
utilizar a data da disponibilização da informação pela operadora, já que assim a 
data será assertiva e poderá ser comprovada para contagem do prazo.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados a partir da 
data de publicação do descredenciamento no Portal da Operadora 
e nos meios previstos no anexo desta norma, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração do texto para contemplar o momento da contagem do prazo de forma 
viável à consulta da operadora. A operadora não tem como ter acesso ou 
identificar de forma efetiva a data exata em que o beneficiário teve ciência do 
descredenciamento, sendo mais adequado utilizar a data da disponibilização da 
informação pela operadora, já que assim a data será assertiva e poderá ser 
comprovada para contagem do prazo.
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32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados a partir da 
data de publicação do descredenciamento no Portal da Operadora 
e nos meios previstos no anexo desta norma, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

A operadora não tem como ter acesso ou identificar de forma efetiva a data exata 
em que o beneficiário teve ciência do descredenciamento, sendo mais adequado 
utilizar a data da disponibilização da informação pela operadora, já que assim a 
data será assertiva e poderá ser comprovada para contagem do prazo.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados a partir da 
data de publicação do descredenciamento no Portal da Operadora 
e nos meios previstos no anexo desta norma, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

A operadora não tem como ter acesso ou identificar de forma efetiva a data exata 
em que o beneficiário teve ciência do descredenciamento, sendo mais adequado 
utilizar a data da disponibilização da informação pela operadora, já que assim a 
data será assertiva e poderá ser comprovada para contagem do prazo.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 10º - Inciso II
II - a alteração não ocasione impacto sobre a massa 
assistida; e

Exclusão

O inciso III, §4º do art. 17 da Lei n. 9.656/98 pressupõe a possibilidade de 
ocorrência de impacto sobre a massa assistida, mas diz competir à ANS eleger os 
critérios, os quais deverão correlacionar necessidade de leitos e capacidade 
operacional restante. Assim, é ilegal estabelecer como condição que a alteração 
não ocasione impacto sobre a massa assistida.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração
A autorização para redimensionamento de rede hospitalar por 
redução será concedida nas condições descritas no §4º do art. 17 
da Lei nº 9.656/98 e reguladas por este normativo.

O inciso III, §4º do art. 17 da Lei n. 9.656/98 pressupõe a possibilidade de 
ocorrência de impacto sobre a massa assistida, mas diz competir à ANS eleger os 
critérios, os quais deverão correlacionar necessidade de leitos e capacidade 
operacional restante. Assim, é ilegal estabelecer como condição que a alteração 
não ocasione impacto sobre a massa assistida.

32310 10/03/2021 09:00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 10º - Inciso II
II - a alteração não ocasione impacto sobre a massa 
assistida; e

Exclusão

O inciso III, §4º do art. 17 da Lei n. 9.656/98 pressupõe a possibilidade de 
ocorrência de impacto sobre a massa assistida, mas diz competir à ANS eleger os 
critérios, os quais deverão correlacionar necessidade de leitos e capacidade 
operacional restante. Assim, é ilegal estabelecer como condição que a alteração 
não ocasione impacto sobre a massa assistida.

32312 10/03/2021 09:07
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração
A autorização para redimensionamento de rede hospitalar por 
redução será concedida nas condições descritas no §4º do art. 17 
da Lei nº 9.656/98 e reguladas por este normativo.

O inciso III, §4º do art. 17 da Lei n. 9.656/98 pressupõe a possibilidade de 
ocorrência de impacto sobre a massa assistida, mas diz competir à ANS eleger os 
critérios, os quais deverão correlacionar necessidade de leitos e capacidade 
operacional restante. Assim, é ilegal estabelecer como condição que a alteração 
não ocasione impacto sobre a massa assistida.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 10º - Inciso II
II - a alteração não ocasione impacto sobre a massa 
assistida; e

Exclusão

O inciso III, §4º do art. 17 da Lei n. 9.656/98 pressupõe a possibilidade de 
ocorrência de impacto sobre a massa assistida, mas diz competir à ANS eleger os 
critérios, os quais deverão correlacionar necessidade de leitos e capacidade 
operacional restante. Assim, é ilegal estabelecer como condição que a alteração 
não ocasione impacto sobre a massa assistida.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração
A autorização para redimensionamento de rede hospitalar por 
redução será concedida nas condições descritas no §4º do art. 17 
da Lei nº 9.656/98 e reguladas por este normativo.

O inciso III, §4º do art. 17 da Lei n. 9.656/98 pressupõe a possibilidade de 
ocorrência de impacto sobre a massa assistida, mas diz competir à ANS eleger os 
critérios, os quais deverão correlacionar necessidade de leitos e capacidade 
operacional restante. Assim, é ilegal estabelecer como condição que a alteração 
não ocasione impacto sobre a massa assistida.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 10º - Inciso II
II - a alteração não ocasione impacto sobre a massa 
assistida; e

Exclusão

O inciso III, §4º do art. 17 da Lei n. 9.656/98 pressupõe a possibilidade de 
ocorrência de impacto sobre a massa assistida, mas diz competir à ANS eleger os 
critérios, os quais deverão correlacionar necessidade de leitos e capacidade 
operacional restante. Assim, é ilegal estabelecer como condição que a alteração 
não ocasione impacto sobre a massa assistida.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração
A autorização para redimensionamento de rede hospitalar por 
redução será concedida nas condições descritas no §4º do art. 17 
da Lei nº 9.656/98 e reguladas por este normativo.

O inciso III, §4º do art. 17 da Lei n. 9.656/98 pressupõe a possibilidade de 
ocorrência de impacto sobre a massa assistida, mas diz competir à ANS eleger os 
critérios, os quais deverão correlacionar necessidade de leitos e capacidade 
operacional restante. Assim, é ilegal estabelecer como condição que a alteração 
não ocasione impacto sobre a massa assistida.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Inclusão

Proposta: §2° Nas hipóteses previstas nas alíneas %u201Cb%u201D 
e %u201Cc%u201D a prestação do serviço poderá ocorrer das 
seguintes formas: a) Direta: relação formalizada por meio de 
instrumento jurídico assinado entre a operadora de planos de 
assistência à saúde e o prestador de saúde; ou b) Indireta: relação 
intermediada por outra operadora de planos de assistência à 
saúde.

É necessário conceituar os institutos previstos nas regulamentações conforme IN 
46 DIPRO A alínea %u201Ca%u201D consta na proposta de inclusão do ítem 
anterior.

32503 10/03/2021 23:07 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.

32504 10/03/2021 20:07 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.

32505 10/03/2021 23:07 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.

32506 10/03/2021 20:08 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.

32507 10/03/2021 23:08 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.
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32508 10/03/2021 23:08 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.

32509 10/03/2021 23:08 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.

32510 10/03/2021 23:08 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.

32511 10/03/2021 20:08 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.

32512 10/03/2021 20:08 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.

32513 10/03/2021 23:08 ANAB Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar ou por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora 
a guarda da documentação comprobatória necessária. Sugere-se a exclusão do 
parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramentode atividade e 
rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a necessidade de 
autorização prévia da ANS e demonstração pela Operadora da massa afetada, 
poderá ensejar na desassistência dos beneficiários afetados.
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32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Exclusão do artigo: Entendemos que essa medida impede que a operadora, de 
forma mais fluida, administre os serviços que são prestados aos beneficiários. Ela 
restringe e burocratiza uma movimentação que á legítima, que obedece, inclusive, 
a critérios sazonais.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Justificativa: Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração 
dos serviços que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e 
burocratiza uma movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, 
inclusive, a critérios sazonais.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto a eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32277 09/03/2021 15:54
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A FenaSaúde entende que deve ser mantida a possibilidade de exclusão parcial dos 
serviços contratados, sem a necessidade de substituição por outro prestador, 
evitando assim a reserva de mercado e possibilitando a manutenção da qualidade 
dos serviços oferecidos aos beneficiários. Exigir a comunicação e autorização para 
as especialidades e serviços (considerando que o prestador permanecerá 
referenciado) fere o princípio da livre negociação entre as partes, torna o processo 
extremamente oneroso e de difícil operacionalização - inclusive para a ANS - e 
dificultará a negociação por novos modelos de remuneração e o cumprimento de 
atributos de qualidade. Logo, não se pode estabelecer uma regra sobre alteração 
de serviço sem que seja dada às operadoras a possibilidade de gerenciar esses 
mesmos serviços em cada produto. Caso contrário traz enorme insegurança 
jurídica, dada a impossibilidade de se estabelecer critérios objetivos para 
fiscalização de seu cumprimento.
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32288 09/03/2021 16:24
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

Em razão de contribuições anteriores (artigos 14 e 15), no sentido de que seja 
mantida a regra atual de substituição de especialidade e serviço sem comunicação, 
não há razão para manutenção do presente artigo, razão pela qual deve ser 
excluído. Exigir a comunicação e autorização para as especialidades e serviços 
(considerando que o prestador permanecerá referenciado) fere o princípio da livre 
negociação entre as partes, torna o processo extremamente oneroso e de difícil 
operacionalização - inclusive para a ANS - e dificultará a negociação por novos 
modelos de remuneração e o cumprimento de atributos de qualidade. Logo, não se 
pode estabelecer uma regra sobre alteração de serviço sem que seja dada às 
operadoras a possibilidade de gerenciar esses mesmos serviços em cada produto. 
Caso contrário traz enorme insegurança jurídica, dada a impossibilidade de se 
estabelecer critérios objetivos para fiscalização de seu cumprimento. Mais uma vez 
a ANS fere o princípio da finalidade, razoabilidade e do interesse público. Caso não 
seja acolhido, a FenaSaúde sugere que o valor da penalidade pecuniária seja 
reduzido, ou ao menos, que seja prevista a advertência.

32319 10/03/2021 09:21
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto a eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto a eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.
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32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto a eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais
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32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais

32368 10/03/2021 20:22 OPERADORA DE SAÚDE Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão

Sugestionamos que seja considerado para fins de exclusão parcial, somente 
urgência e emergência. Como será realizada a comunicação das substituições por 
oficio ou pelo portal da ANS? A exclusão parcial deverá ser realizada somente após 
autorização expressa da ANS?

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Exclusão do artigo: Entendemos que essa medida impede que a operadora, de 
forma mais fluida, administre os serviços que são prestados aos beneficiários. Ela 
restringe e burocratiza uma movimentação que á legítima, que obedece, inclusive, 
a critérios sazonais.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais. Ademais, a norma deve evitar os privilégios para %u201CReserva de 
Mercado%u201D aos prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica 
nas contratações, bem como que a operacionalização da operadora no 
redimensionamento seja facilitada, com fins a não desassistir o beneficiário. 
Ademais, como se trata de uma relação comercial privada entre particulares, a ANS 
deveria privilegiar a concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu 
(Lei 9.961/00), e manifestações do CADE.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Inclusão
Parágrafo 2º. Para o caso previsto no caput deste artigo não caberá 
o recolhimento da Taxa de Alteração de Dados do Produto %u2013 
TAP.

Não há aplicação de cálculo de impacto sobre a massa assistida - curva ABC - , por 
se tratar de redução parcial dos serviços contratualizados.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto à eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão Mesmas razões apresentadas quanto ao caput.
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32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto a eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores

32274 09/03/2021 18:53
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A FenaSaúde entende que deve ser mantida a possibilidade de exclusão parcial dos 
serviços contratados, sem a necessidade de substituição por outro prestador, 
evitando assim a reserva de mercado e possibilitando a manutenção da qualidade 
dos serviços oferecidos aos beneficiários. Exigir a comunicação e autorização para 
as especialidades e serviços (considerando que o prestador permanecerá 
referenciado) fere o princípio da livre negociação entre as partes, torna o processo 
extremamente oneroso e de difícil operacionalização - inclusive para a ANS - e 
dificultará a negociação por novos modelos de remuneração e o cumprimento de 
atributos de qualidade. Logo, não se pode estabelecer uma regra sobre alteração 
de serviço sem que seja dada às operadoras a possibilidade de gerenciar esses 
mesmos serviços em cada produto. Caso contrário traz enorme insegurança 
jurídica, dada a impossibilidade de se estabelecer critérios objetivos para 
fiscalização de seu cumprimento.

32317 10/03/2021 09:17
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto à eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32318 10/03/2021 12:19
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão Mesmas razões apresentadas quanto ao caput.
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32326 10/03/2021 12:34
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto a eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto à eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto à eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32350 10/03/2021 13:37 Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto a eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais. Ademais, a norma deve evitar o privilégios para %u201CReserva de 
Mercado%u201D aos prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica 
nas contratações, bem como que a operacionalização da operadora no 
redimensionamento seja facilitada, com fins a não dessasistir o beneficiário. 
Ademais, como se trata de uma relação comercial privada entre particulares, a ANS 
deveria privilegiar a concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu 
(Lei 9.961/00), e manifestações do CADE.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto à eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão Mesmas razões apresentadas quanto ao caput.
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32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

A disposição deste artigo estabelece um controle muito acima do previsto no 
diploma legal. A Lei 9.656/98 em nenhum momento determinou à ANS qualquer 
controle quanto a eventual alteração dos contratos com prestadores que 
continuam credenciados, apenas estabelece requisitos para o descredenciamento 
de prestadores. Isso porque tal controle representa uma grave e perigosa violação 
aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa, tão importantes e 
difundidos na legislação pátria. Tal proposta vai em contramão até mesmo a outros 
normativos da própria Agência, como a Resolução Normativa %u2013 RN nº 363, 
que em seu artigo 8º estabelece que o contrato entre Operadora e seus 
prestadores deve prever expressamente a possibilidade de exclusão ou inclusão de 
procedimentos durante a vigência do contrato. Frente ao exposto, não se deve 
estabelecer nenhum requisito ou controle para a redução ou ampliação de serviços 
durante a vigência do contrato entre a Operadora e o prestador. Essa opção além 
de evitar uma extrapolação do diploma legal também homenageia os princípios 
que regem as relações civis, oportunizando maior margem de negociação e 
harmonização entre Operadoras e seus prestadores.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais. Ademais, a norma deve evitar os privilégios para %u201CReserva de 
Mercado%u201D aos prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica 
nas contratações, bem como que a operacionalização da operadora no 
redimensionamento seja facilitada, com fins a não desassistir o beneficiário. 
Ademais, como se trata de uma relação comercial privada entre particulares, a ANS 
deveria privilegiar a concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu 
(Lei 9.961/00), e manifestações do CADE

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais. Ademais, a norma deve evitar os privilégios para Reserva de Mercado aos 
prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, 
bem como que a operacionalização da operadora no redimensionamento seja 
facilitada, com fins a não desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma 
relação comercial privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a 
concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00), e 
manifestações do CADE

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais. Ademais, a norma deve evitar os privilégios para %u201CReserva de 
Mercado%u201D aos prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica 
nas contratações, bem como que a operacionalização da operadora no 
redimensionamento seja facilitada, com fins a não desassistir o beneficiário. 
Ademais, como se trata de uma relação comercial privada entre particulares, a ANS 
deveria privilegiar a concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu 
(Lei 9.961/00), e manifestações do CADE
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32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais. Ademais, a norma deve evitar os privilégios para %u201CReserva de 
Mercado%u201D aos prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica 
nas contratações, bem como que a operacionalização da operadora no 
redimensionamento seja facilitada, com fins a não desassistir o beneficiário. 
Ademais, como se trata de uma relação comercial privada entre particulares, a ANS 
deveria privilegiar a concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu 
(Lei 9.961/00), e manifestações do CADE

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Alteração Manter regra atual

A proposta apresentada cria dificuldade no processo de adequação do serviço 
oferecido pelo prestador e gera aumento no custo, e a impossibilidade de garan8r 
a qualidade desejada na execução do atendimento ao beneficiário já que a 
Operadora não poderá negociá-los livremente e ficará obrigada a manter um 
prestador que pode, dentre outros mo8vos, não atender o nível de qualidade 
desejado para seus beneficiários e impor reajustes desmedidos.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Exclusão

Essa medida sugere um impedimento à operadora à administração dos serviços 
que são prestados aos beneficiários. Essa previsão restringe e burocratiza uma 
movimentação que é legítima entre as partes, que obedece, inclusive, a critérios 
sazonais. Ademais, a norma deve evitar os privilégios para Reserva de Mercado aos 
prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, 
bem como que a operacionalização da operadora no redimensionamento seja 
facilitada, com fins a não desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma 
relação comercial privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a 
concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00), e 
manifestações do CADE

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 14º Não poderá ocorrer exclusão parcial de serviços, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º.

Se há impacto sobre a massa assistida, não deve ser admitida a exclusão parcial de 
serviços, especialmente em prejuízo a assistência completa do beneficiário em 
uma mesma instituição hospitalar. É muito comum que se venda produtos com um 
determinado hospital que ajuda nas vendas daquele produto e depois tirar aous 
poucos serviços daquele hospital desconfigurando totalmente o produto.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 14º Não poderá ocorrer a exclusão parcial de serviços, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º.

Se há impacto sobre a massa assistida, não deve ser admitida a exclusão parcial de 
serviços, especialmente em prejuízo a assistência completa do beneficiário em 
uma mesma instituição hospitalar.

32514 10/03/2021 20:10 ANAB Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Alteração
Art. 14º A exclusão ou suspensão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento por redução 
ocasione impacto à massa assistida, não será permitido.

1) A exclusão de serviço mesmo que parcial, na hipótese de acarretar prejuízo a 
massa asssistida, representa cerceamento a garantia assistêncial, podendo ser 
entendido como descumprimento contratual, pois, o produto inicialmente 
contratado fora alterado significativamente, sendo certo que a judicialização 
poderá ser a resposta do consumidor.

32515 10/03/2021 20:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32516 10/03/2021 23:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.
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32517 10/03/2021 20:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32518 10/03/2021 23:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32519 10/03/2021 23:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32520 10/03/2021 23:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32521 10/03/2021 23:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32522 10/03/2021 20:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32523 10/03/2021 20:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32524 10/03/2021 20:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32525 10/03/2021 20:14 ANAB Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Exclusão
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a retirada de uma das 
categoria de serviços hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º. 1) Sugere-
se a exclusão vide o art. 14, caput.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
A operadora poderá indicar, como prestador substituto, entidade 
hospitalar já pertencente à rede assistencial do produto, desde 
que:

Aperfeiçoamento da redação utilizando-se dos conceitos do artigo 2º da proposta.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, independente do 
prazo de permanência no produto e da faixa de preço.

Necessária a exclusão do critério do mesmo Município para que o beneficiário 
tenha direito a portabilidade - deve ser garantida em qualquer caso.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Art. 19 - Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um 
hospital, o beneficiário terá 60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade por motivo de 
alteração de rede credenciada, caso assim deseje.

Necessária a exclusão do critério do mesmo Município para que o beneficiário 
tenha direito a portabilidade - deve ser garantida em qualquer caso.
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32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Alteração

"Art. 31º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 passa a vigorar 
acrescida do Art. 8º A, com a seguinte redação: Art. 8º A 
portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência do 
descredenciamento de prestador hospitalar e deverá ser requerida 
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando os requisitos 
de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço 
previstos, respectivamente, nos incisos III e V do caput do artigo 3° 
desta Resolução. § 1º Na situação prevista no caput, os 
beneficiários deverão ser comunicados pela operadora do plano de 
origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por qualquer 
meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, indicando 
o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por 
beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no caput. (...)"

Retirado os termos "no município de residência do beneficiário". Necessária a 
exclusão do critério do mesmo Município para que o beneficiário tenha direito a 
portabilidade - deve ser garantida em qualquer caso.

32365 10/03/2021 16:28 INSTITUTO ONCOGUIA Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Inclusão

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, no município de 
residência do beneficiário, ou na área de abrangência de seu plano, 
independente do prazo de permanência no produto e da faixa de 
preço. ou, subsidiariamente: Art.19º É facultada ao beneficiário a 
portabilidade no caso de descredenciamento de prestador 
hospitalar, por redimensionamento por redução ou substituição, no 
município de residência do beneficiário, independente do prazo de 
permanência no produto e da faixa de preço. (Para constar no 
Caput ou nos parágraffos que seguem) - Fica assegurado o direito 
de definição prévia pelo segurado de um município adicional em 
relação ao qual qualquer descredenciamento hospitalar garanta o 
direito à portabilidade.

Antes mesmo do início desta consulta pública, o Instituto Oncoguia, no momento 
das propostas da Agenda Regulatória da ANS, enfatizou que a causa no tocante ao 
problema da não manutenção da rede hospitalar inicialmente contratada, era uma 
legislação excessivamente flexível, sem critérios claros de equivalência, para 
substituição da rede hospitalar inicialmente contratada. Como consequência do 
problema destacado, apontou a judicialização, rescisão de contratos, troca de 
equipe médica já exclusivamente dedicada ao tratamento de pacientes crônicos e 
antigos, falta de confiabilidade do paciente na nova equipe, a possibilidade de 
declínio nestes tratamentos por vários fatores (clínicos, psicológicos, etc). Como 
possíveis soluções, destacou a portabilidade para planos com a mesma rede 
credenciada obedecendo-se critérios para estabelecer a equivalência: Acreditação 
e Localidade e amplificação das formas de comunicação de alteração da rede 
hospitalar. O Instituto Oncoguia parabeniza a ANS pela Resolução Normativa 
proposta, especialmente, pelo acatamento de nossas sugestões de ampliação das 
formas de comunicação. Nossa contribuição neste momento, para o 
aprimoramento da minuta diz respeito ao direito de portabilidade em razão de 
hospital descredenciado. A norma, do jeito que foi apresentada, prevê que é 
facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de descredenciamento de 
prestador hospitalar, por redimensionamento por redução ou substituição, no 
município de residência do beneficiário, independente do prazo de permanência 
no produto e da faixa de preço. Concordados com o prazo de 60 dias contados da 
data da ciência do descredenciamento, para solicitação da portabilidade por 
motivo de alteração de rede credenciada, caso assim deseje, mas, sugerimos, que 
o direito à portabilidade seja garantido ao beneficiário quando qualquer hospital 
de sua rede credenciada (não só do município de sua residência) seja 
descredenciado. Caso isso não seja viável, subsidiariamente, sugerimos que, 
mantendo-se a norma como está, além de ser garantido o direito à portabilidade 
no caso de descredenciamento de hospital localizado no domicílio do beneficiário, 
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32369 10/03/2021 20:43
SINDHOSP - SINDICATO DOS HOSPITAIS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, de sua livre 
escolha, independentemente do município de sua residência, do 
prazo de permanência no produto e da faixa de preço.

O beneficiário necessita de alternativas à portabilidade, além do município de sua 
residência. Não identificamos na AIR elaborada pela ANS, estudo que fundamente 
a decisão regulatória no município de residência do beneficiário. Há de se 
considerar, para esse caso, que: (a) o Município de residência do beneficiário nem 
sempre corresponde à Área de Atuação ou de Abrangência do Produto, o que pode 
inviabilizar o exercício do direito, sendo necessária a ampliação de e adoção de 
outros critérios que não apenas o do município de residência; (b) quase 68,00 % 
dos beneficiários de Produtos de Assistência Médica têm vínculo Coletivo 
Empresarial, de modo que o exercício desse direito pelo beneficiário dependeria da 
assunção do pagamento direto pelo próprio consumidor. Além disso, a proposta 
cria uma burocracia a mais para os empregadores, podendo dificultar a opção pela 
concessão de plano de saúde.

32370 10/03/2021 17:56
FEHOESP - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, de sua livre 
escolha, independentemente do município de sua residência, do 
prazo de permanência no produto e da faixa de preço.

O beneficiário necessita de alternativas à portabilidade, além do município de sua 
residência. Não identificamos na AIR elaborada pela ANS, estudo que fundamente 
a decisão regulatória no município de residência do beneficiário. Há de se 
considerar, para esse caso, que: (a) o Município de residência do beneficiário nem 
sempre corresponde à Área de Atuação ou de Abrangência do Produto, o que pode 
inviabilizar o exercício do direito, sendo necessária a ampliação de e adoção de 
outros critérios que não apenas o do município de residência; (b) quase 68,00 % 
dos beneficiários de Produtos de Assistência Médica têm vínculo Coletivo 
Empresarial, de modo que o exercício desse direito pelo beneficiário dependeria da 
assunção do pagamento direto pelo próprio consumidor. Além disso, a proposta 
cria uma burocracia a mais para os empregadores, podendo dificultar a opção pela 
concessão de plano de saúde.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, independente do 
prazo de permanência no produto e da faixa de preço.

Necessária a exclusão do critério do município de residência para que o 
beneficiário tenha direito a portabilidade - deve ser garantida em qualquer caso. A 
manutenção da possibilidade apenas do município de residência desconsidera que 
muitos beneficiários trabalham ou até mesmo frequentam com habitualidade 
outras regiões que consideram importante, todas essas dentro da área obrigatória 
de atuação do produto. Posto isso, sugerimos, de maneira alternativa, a 
possibilidade de portabilidade no caso de alterações ocorridas: município de 
residência, munícipio onde trabalha e outro de interesse do beneficiário, 
previamente informado à OPS.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital, o 
beneficiário terá 60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade por motivo de 
alteração de rede credenciada, caso assim deseje.

Idem comentário anterior.
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32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Alteração

"Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 passa a vigorar 
acrescida do Art. 8º A, com a seguinte redação: Art. 8º A 
portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência do 
descredenciamento de prestador hospitalar e deverá ser requerida 
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando os requisitos 
de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço 
previstos, respectivamente, nos incisos III e V do caput do artigo 3° 
desta Resolução. § 1º Na situação prevista no caput, os 
beneficiários deverão ser comunicados pela operadora do plano de 
origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por qualquer 
meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, indicando 
o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por 
beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no caput. (...)

Vide comentário ao artigo 19.

32555 10/03/2021 20:23 ANAB Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, no município de 
residência do beneficiário, independente do prazo de permanência 
no produto e da faixa de preço.

O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a rede do produto, e manutenção dessa, 
implica em compromisso com os consumidores, partindo dessa premissa no caso 
de eventual alteração da rede, a possibilidade de portabilidade deverá ser 
assegurada para que o beneficiário possa buscar a melhor condição. Portanto, a 
restrição de território caracteriza o cerceamento do direito do beneficiário, ou 
seja, se mostra uma medida inadequada.

32556 10/03/2021 23:23 ANAB Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, no município de 
residência do beneficiário, independente do prazo de permanência 
no produto e da faixa de preço.

O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a rede do produto, e manutenção dessa, 
implica em compromisso com os consumidores, partindo dessa premissa no caso 
de eventual alteração da rede, a possibilidade de portabilidade deverá ser 
assegurada para que o beneficiário possa buscar a melhor condição. Portanto, a 
restrição de território caracteriza o cerceamento do direito do beneficiário, ou 
seja, se mostra uma medida inadequada.

32557 10/03/2021 23:23 ANAB Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, no município de 
residência do beneficiário, independente do prazo de permanência 
no produto e da faixa de preço.

O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a rede do produto, e manutenção dessa, 
implica em compromisso com os consumidores, partindo dessa premissa no caso 
de eventual alteração da rede, a possibilidade de portabilidade deverá ser 
assegurada para que o beneficiário possa buscar a melhor condição. Portanto, a 
restrição de território caracteriza o cerceamento do direito do beneficiário, ou 
seja, se mostra uma medida inadequada.

32558 10/03/2021 23:23 ANAB Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, no município de 
residência do beneficiário, independente do prazo de permanência 
no produto e da faixa de preço.

O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a rede do produto, e manutenção dessa, 
implica em compromisso com os consumidores, partindo dessa premissa no caso 
de eventual alteração da rede, a possibilidade de portabilidade deverá ser 
assegurada para que o beneficiário possa buscar a melhor condição. Portanto, a 
restrição de território caracteriza o cerceamento do direito do beneficiário, ou 
seja, se mostra uma medida inadequada.

32559 10/03/2021 23:23 ANAB Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, no município de 
residência do beneficiário, independente do prazo de permanência 
no produto e da faixa de preço.

O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a rede do produto, e manutenção dessa, 
implica em compromisso com os consumidores, partindo dessa premissa no caso 
de eventual alteração da rede, a possibilidade de portabilidade deverá ser 
assegurada para que o beneficiário possa buscar a melhor condição. Portanto, a 
restrição de território caracteriza o cerceamento do direito do beneficiário, ou 
seja, se mostra uma medida inadequada.
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32560 10/03/2021 23:23 ANAB Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, no município de 
residência do beneficiário, independente do prazo de permanência 
no produto e da faixa de preço.

O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a rede do produto, e manutenção dessa, 
implica em compromisso com os consumidores, partindo dessa premissa no caso 
de eventual alteração da rede, a possibilidade de portabilidade deverá ser 
assegurada para que o beneficiário possa buscar a melhor condição. Portanto, a 
restrição de território caracteriza o cerceamento do direito do beneficiário, ou 
seja, se mostra uma medida inadequada.

32561 10/03/2021 23:26 ANAB Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados da data da 
ciência do descredenciamento, para solicitar a portabilidade por 
motivo de alteração de rede credenciada, caso assim deseje.

Vide item acima no caput artigo 19. O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a 
rede do produto, e manutenção dessa, implica em compromisso com os 
consumidores, partindo dessa premissa no caso de eventual alteração da rede, a 
possibilidade de portabilidade deverá ser assegurada para que o beneficiário possa 
buscar a melhor condição. Portanto, a restrição de território caracteriza o 
cerceamento do direito do beneficiário, ou seja, se mostra uma medida 
inadequada.

32562 10/03/2021 23:26 ANAB Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados da data da 
ciência do descredenciamento, para solicitar a portabilidade por 
motivo de alteração de rede credenciada, caso assim deseje.

Vide item acima no caput artigo 19. O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a 
rede do produto, e manutenção dessa, implica em compromisso com os 
consumidores, partindo dessa premissa no caso de eventual alteração da rede, a 
possibilidade de portabilidade deverá ser assegurada para que o beneficiário possa 
buscar a melhor condição. Portanto, a restrição de território caracteriza o 
cerceamento do direito do beneficiário, ou seja, se mostra uma medida 
inadequada.

32563 10/03/2021 23:26 ANAB Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital no 
referido município, o beneficiário terá 60 dias, contados da data da 
ciência do descredenciamento, para solicitar a portabilidade por 
motivo de alteração de rede credenciada, caso assim deseje.

Vide item acima no caput artigo 19. O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a 
rede do produto, e manutenção dessa, implica em compromisso com os 
consumidores, partindo dessa premissa no caso de eventual alteração da rede, a 
possibilidade de portabilidade deverá ser assegurada para que o beneficiário possa 
buscar a melhor condição. Portanto, a restrição de território caracteriza o 
cerceamento do direito do beneficiário, ou seja, se mostra uma medida 
inadequada.

32584 10/03/2021 20:36 ANAB Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Alteração

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 passa a vigorar 
acrescida do Art. 8º A, com a seguinte redação: Art. 8º A 
portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência do 
descredenciamento de prestador hospitalar no município e deverá 
ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da 
ciência pelo beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de compatibilidade por 
faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos III e V do 
caput do artigo 3° desta Resolução. § 1º Na situação prevista no 
caput, os beneficiários deverão ser comunicados pela operadora do 
plano de origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por 
qualquer meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, 
indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no caput. (...)

O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a rede do produto, e manutenção dessa, 
implica em compromisso com os consumidores, partindo dessa premissa no caso 
de eventual alteração da rede, a possibilidade de portabilidade deverá ser 
assegurada para que o beneficiário possa buscar a melhor condição. Portanto, a 
restrição de território caracteriza o cerceamento do direito do beneficiário, ou 
seja, se mostra uma medida inadequada.
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32585 10/03/2021 20:37 ANAB Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Alteração

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 passa a vigorar 
acrescida do Art. 8º A, com a seguinte redação: Art. 8º A 
portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência do 
descredenciamento de prestador hospitalar no município e deverá 
ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da 
ciência pelo beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de compatibilidade por 
faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos III e V do 
caput do artigo 3° desta Resolução. § 1º Na situação prevista no 
caput, os beneficiários deverão ser comunicados pela operadora do 
plano de origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por 
qualquer meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, 
indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no caput. (...)

O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a rede do produto, e manutenção dessa, 
implica em compromisso com os consumidores, partindo dessa premissa no caso 
de eventual alteração da rede, a possibilidade de portabilidade deverá ser 
assegurada para que o beneficiário possa buscar a melhor condição.

32586 10/03/2021 20:37 ANAB Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Alteração

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 passa a vigorar 
acrescida do Art. 8º A, com a seguinte redação: Art. 8º A 
portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência do 
descredenciamento de prestador hospitalar no município e deverá 
ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da 
ciência pelo beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de compatibilidade por 
faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos III e V do 
caput do artigo 3° desta Resolução. § 1º Na situação prevista no 
caput, os beneficiários deverão ser comunicados pela operadora do 
plano de origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por 
qualquer meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, 
indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no caput. (...)

O art. 17 da Lei 9.656/98 estabelece que a rede do produto, e manutenção dessa, 
implica em compromisso com os consumidores, partindo dessa premissa no caso 
de eventual alteração da rede, a possibilidade de portabilidade deverá ser 
assegurada para que o beneficiário possa buscar a melhor condição.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Exclusão

Existe a RN 259, da própria ANS, que garante o atendimento em caso de 
indisponibilidade ou inexistência de prestador. A redação não leva em 
consideração extinção natural, municipalização ou hospital mudar características 
de atendimento para SUS. Incluir esse artigo será redundância e poderá causar 
conflitos entre regras da própria ANS (RN 259 versus Art.19)
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32280 09/03/2021 16:05
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Exclusão

Ao proceder à alteração de rede, a operadora já terá cumprido as regras, seja por 
redimensionamento redução ou substituição, além da RN 259/2011. Logo não há 
justificativa para que o beneficiário possa se valer de regras especiais de 
portabilidade. Caso não seja possível a exclusão da regra, deve no mínimo ser 
exigido que o beneficiário cumpra os requisitos do artigo 3º da RN 438/2018 e que 
plano de destino possua em sua rede a entidade excluída.

32289 09/03/2021 19:26
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Exclusão

Ao proceder à alteração de rede, a operadora já terá cumprido as regras, seja por 
redimensionamento redução ou substituição, além da RN 259/2011. Logo não há 
justificativa para que o beneficiário possa se valer de regras especiais de 
portabilidade. Caso não seja possível a exclusão da regra, deve ser no mínimo 
exigido que o beneficiário cumpra os requisitos do artigo 3º da RN 438/2018 e que 
plano de destino possua em sua rede a entidade excluída.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

Art. 13 - §1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a 
ocorrência de impacto sobre a massa assistida quando o 
redimensionamento envolver entidades hospitalares responsáveis 
por até 80% dos atendimentos no mercado relevante na dimensão 
geográfica a qual pertence o hospital, nos últimos 12 meses, para 
os planos objetos do redimensionamento (Curva ABC).

"Entende-se que o critério Região de Saúde não deve pautar as avaliações da ANS 
para substituição de rede ou análise de impacto sobre a massa assistida, já que (i) 
as Regiões de Saúde são grandes e uma alteração com base nesse critério pode 
inviabilizar o acesso à assistência, (ii) os critérios para a definição das Regiões de 
Saúde não consideram a cobertura assistencial das operadoras/saúde suplementar, 
portanto não há racionalidade no critério. O uso das Regiões de Saúde pode 
implicar em substituições que demandem do beneficiário o deslocamento por 
muitos kilômetros para ter acesso à mesma assistência contratada originalmente, 
vide mapas das Regiões de Saúde. O critério de mercado relevante na dimensão 
geográfica é amplamente utilizado pelo CADE na avaliação dos atos de 
concentração e de condutas. Tal definição para a saúde suplementar foi inclusive 
objeto de estudo da própria ANS no passado recente. É a definição o mais técnica 
possível no sentido de medir rivalidade e, portanto, real impacto na massa 
assistida. Como a ideia aqui é avaliar esse impacto, a construção da curva ABC deve 
ser feitas apenas entre aqueles hospitais que de fato rivalizam entre si do ponto de 
vista geográfico."
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32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 13º - §2º

§2º Para fins de delimitação do quantitativo de 
prestadores, responsáveis por até 80% das 
internações, na Região de Saúde, os prestadores 
serão ordenados em ordem decrescente de número 
de internações.

Alteração

Art. 13 - §2º Para fins de delimitação do quantitativo de 
prestadores, responsáveis por até 80% das internações, no 
mercado relevante na dimensão geográfica a qual pertence o 
hospital, os prestadores serão ordenados em ordem decrescente 
de número de internações.

"Entende-se que o critério Região de Saúde não deve pautar as avaliações da ANS 
para substituição de rede ou análise de impacto sobre a massa assistida, já que (i) 
as Regiões de Saúde são grandes e uma alteração com base nesse critério pode 
inviabilizar o acesso à assistência, (ii) os critérios para a definição das Regiões de 
Saúde não consideram a cobertura assistencial das operadoras/saúde suplementar, 
portanto não há racionalidade no critério. O uso das Regiões de Saúde pode 
implicar em substituições que demandem do beneficiário o deslocamento por 
muitos kilômetros para ter acesso à mesma assistência contratada originalmente, 
vide mapas das Regiões de Saúde. O critério de mercado relevante na dimensão 
geográfica é amplamente utilizado pelo CADE na avaliação dos atos de 
concentração e de condutas. Tal definição para a saúde suplementar foi inclusive 
objeto de estudo da própria ANS no passado recente. É a definição o mais técnica 
possível no sentido de medir rivalidade e, portanto, real impacto na massa 
assistida. Como a ideia aqui é avaliar esse impacto, a construção da curva ABC deve 
ser feitas apenas entre aqueles hospitais que de fato rivalizam entre si do ponto de 
vista geográfico."

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

Art. 13 - §3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto 
de prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos no 
mercado relevante na dimensão geográfica a qual pertence o 
hospital, entretanto, possua, individualmente, menos de 5% destes 
atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

"Entende-se que o critério Região de Saúde não deve pautar as avaliações da ANS 
para substituição de rede ou análise de impacto sobre a massa assistida, já que (i) 
as Regiões de Saúde são grandes e uma alteração com base nesse critério pode 
inviabilizar o acesso à assistência, (ii) os critérios para a definição das Regiões de 
Saúde não consideram a cobertura assistencial das operadoras/saúde suplementar, 
portanto não há racionalidade no critério. O uso das Regiões de Saúde pode 
implicar em substituições que demandem do beneficiário o deslocamento por 
muitos kilômetros para ter acesso à mesma assistência contratada originalmente, 
vide mapas das Regiões de Saúde. O critério de mercado relevante na dimensão 
geográfica é amplamente utilizado pelo CADE na avaliação dos atos de 
concentração e de condutas. Tal definição para a saúde suplementar foi inclusive 
objeto de estudo da própria ANS no passado recente. É a definição o mais técnica 
possível no sentido de medir rivalidade e, portanto, real impacto na massa 
assistida. Como a ideia aqui é avaliar esse impacto, a construção da curva ABC deve 
ser feitas apenas entre aqueles hospitais que de fato rivalizam entre si do ponto de 
vista geográfico."

32295 09/03/2021 20:44
UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE 
AUTOGESTAO EM SAUDE

Art. 10º - Caput

Art. 10º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar redimensionamento de 
rede hospitalar por redução, nos termos da Lei nº 
9.656, de 1998, desde que:

Alteração

%u201CParágrafo Único %u2013 As entidades de autogestão 
descritas na Resolução Normativa %u2013 RN n. 137, de 2006, não 
estão sujeitas aos requisitos descritos no caput para a realização de 
redimensionamento de rede hospitalar por redução, devendo 
aludida decisão ser tomada por seu órgão estatutariamente 
competente e ser comunicada no Portal Corporativo com 30 
(trinta) dias de antecedência, contados do término da prestação de 
serviços, e deverá permanecer acessível por 180 (cento e oitenta) 
dias.

Evidencia-se que, nas autogestões, a participação dos beneficiários não ocorre por 
critérios de apreciação de rede de prestadores hospitalares vinculados aos 
produtos oferecidos, mas sim porque preenchem os requisitos de elegibilidade a 
um dos grupos definidos. Assim, não se mostra razoável a aplicação dos mesmos 
critérios estabelecidos na minuta da RN, já que a manutenção de rede credenciada 
nas autogestões não tem o mesmo impacto mercadológico aplicável às operadoras 
de mercado.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Inclusão
XX - Esta Resolução Normativa será revisitada em até 3 (três) anos 
de vigência.

Considerando o objetivo principal da agência em aperfeiçoar o regramento de 
alteração de rede hospitalar, é recomendado que haja o acompanhamento dos 
resultados obtidos pelas novas regras, bem como o aprofundamento do debate e, 
se possível, a inclusão de critérios claros de qualidade, em cumprimento ao dever 
de se observar a devida adequação das medidas tomadas ao interesse geral dos 
agentes regulados, como bem disciplina a nova Lei das Agências Reguladoras - Lei 
n° 13.848/2019.

32467 10/03/2021 19:56 ANAB Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, firmado através de aditivo contratual, acompanhado de 
documentos comprobatórios quanto ao aumento da capacidade de 
atendimento, tal como CNES, relatório técnico emitido pelo 
prestador etc. ou;

A contribuição visa garantir a manutenção da efetiva qualidade na prestação do 
atendimento, pois, eventual mudança deverá manter os padrões de qualidade 
inicialmente contratados, sob pena de incorrer em descumprimento do contrato.
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32468 10/03/2021 22:57 ANAB Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, firmado através de aditivo contratual, acompanhado de 
documentos comprobatórios quanto ao aumento da capacidade de 
atendimento, tal como CNES, relatório técnico emitido pelo 
prestador etc. ou;

A contribuição visa garantir a manutenção da efetiva qualidade na prestação do 
atendimento, pois, eventual mudança deverá manter os padrões de qualidade 
inicialmente contratados, sob pena de incorrer em descumprimento do contrato.

32469 10/03/2021 22:57 ANAB Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, firmado através de aditivo contratual, acompanhado de 
documentos comprobatórios quanto ao aumento da capacidade de 
atendimento, tal como CNES, relatório técnico emitido pelo 
prestador etc. ou;

A contribuição visa garantir a manutenção da efetiva qualidade na prestação do 
atendimento, pois, eventual mudança deverá manter os padrões de qualidade 
inicialmente contratados, sob pena de incorrer em descumprimento do contrato.

32470 10/03/2021 22:57 ANAB Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, firmado através de aditivo contratual, acompanhado de 
documentos comprobatórios quanto ao aumento da capacidade de 
atendimento, tal como CNES, relatório técnico emitido pelo 
prestador etc. ou;

A contribuição visa garantir a manutenção da efetiva qualidade na prestação do 
atendimento, pois, eventual mudança deverá manter os padrões de qualidade 
inicialmente contratados, sob pena de incorrer em descumprimento do contrato.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Inclusão

III - quando houver recurso próprio, mediante declaração do Gestor 
Hospitalar afirmando que o estabelecimento de propriedade da 
operadora tem condições de absorver a demanda de atendimentos 
realizadas no(s) prestador(es) excluído(s)

Facilitação na substituição dos prestadores a fim de propiciar ao beneficiário o 
atendimento mais rápido quando há prestador apto de forma declarada.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Inclusão

Incluir o inciso III. %u201CIII - quando houver recurso próprio, 
mediante declaração do Gestor Hospitalar afirmando que o 
estabelecimento de propriedade da operadora tem condições de 
absorver a demanda de atendimentos realizadas no(s) 
prestador(es) excluído(s)%u201D.

Facilitação na substituição dos prestadores a fim de propiciar ao beneficiário o 
atendimento mais rápido quando há prestador apto de forma declarada.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Inclusão

III - quando houver recurso próprio, mediante declaração do Gestor 
Hospitalar afirmando que o estabelecimento de propriedade da 
operadora tem condições de absorver a demanda de atendimentos 
realizadas no(s) prestador(es) excluído(s)

Facilitação na substituição dos prestadores a fim de propiciar ao beneficiário o 
atendimento mais rápido quando há prestador apto de forma declarada.

32357 10/03/2021 14:48 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão

III - quando houver recurso próprio, mediante declaração do Gestor 
Hospitalar afirmando que o estabelecimento de propriedade da 
operadora tem condições de absorver a demanda de atendimentos 
realizadas no(s) prestador(es) excluído(s).

Facilitação na substituição dos prestadores a fim de propiciar ao beneficiário o 
atendimento mais rápido quando há prestador apto de forma declarada.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 meses, para 
os planos objetos do redimensionamento (Curva ABC). A 
metodologia de avaliação será objeto de Instrução Normativa da 
Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO e será 
divulgada no endereço eletrônico da ANS na Internet.

Falta transparência na forma de cálculo. É necessário descrever metodologia, 
parâmetro, bases utilizadas para esse cálculo (TISS, RPS etc), e competência das 
bases utilizadas, visto que existe um atraso no envio da competência. Ou seja, 
toma-se como parâmetro a última competência da TISS recebida para cálculo dos 
12 meses ditos no §1º?

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Proposta: Sobre o tema %u201Ccomunicação%u201D requer que o 
termo %u201Cindividualizada%u201D seja retirado. Propõe a 
seguinte redação: %u201CArt.21º Deverão ser comunicados ao 
titular beneficiário, os redimensionamentos por redução, as 
substituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário%u201D. Proposta subsidiária: Alteração da redação do 
texto da seguinte forma: %u201CArt.21º Deverão ser comunicados 
ao bene%uFB01ciário, os redimensionamentos por redução, as 
substituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência 
realizados pelas operadoras que contratam prestadores de forma 
direta, ocorridos dentro do município de residência do beneficiário.

Justificativa: Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma 
operacionalização limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao 
%u201CAR%u201D, sendo que atualmente a ANS já admite diversos meios 
eletrônicos de notificação. Quanto ao acréscimo %u201Cbeneficiário 
titular%u201D: Considerando que este é responsável pelo contrato e 
movimentações de dependentes, além disso tal alteração se faz necessária, tendo 
em vista que nem sempre o beneficiário comunica posteriores alterações à 
operadora, seja de números telefônicos, endereço, etc. Justificativa 2 : Operadoras 
que possuam beneficiários residentes em municípios cujo atendimento é realizado 
por intermédio da rede indireta não serão comunicados de forma rápida e 
eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em tempo real entre 
operadora detentora do contrato e operadora intermediária.
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32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Alteração

A exclusão parcial de serviços hospitalares, contratados em 
entidades hospitalares cujo redimensionamento por redução 
ocasione impacto à massa assistida, conforme estabelecido no art. 
13º desta Resolução, somente poderá ocorrer mediante 
substituição de cada serviço hospitalar a ser excluído, devendo ser 
observadas as regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Ajuste de redação.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Alteração
Considera-se exclusão parcial de serviços hospitalares a retirada de 
quaisquer das categorias de serviços hospitalares previstas no 
parágrafo 1º do artigo 7º.

Adequação da redação aos conceitos previstos no artigo 2º e 7º § 1º da proposta 
de RN.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

É facultado ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de entidade hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, ocorrido no 
município de residência do beneficiário, independente do prazo de 
permanência no produto e da faixa de preço.

Ajuste de redação.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

No caso de descredenciamento de entidade hospitalar ocorrido na 
forma do caput deste artigo, o beneficiário terá 60 dias, contados 
da data da ciência do descredenciamento, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, se 
assim desejar.

Ajuste de redação.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência de 
impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% das 
internações na sua região de saúde, nos últimos 12 meses, para os 
planos objetos do redimensionamento (Curva ABC).

a mensuração deverá ter como base as internações, posto que são uniformes, 
exames e consultas não podem ter o mesmo peso que as internações para 
mensurar o impacto sobre a massa assistida.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% das internações na sua 
região de saúde, entretanto, possua, individualmente, menos de 
5% destas internações, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

a mensuração deverá ter como base as internações, posto que são uniformes, 
exames e consultas não podem ter o mesmo peso que as internações para 
mensurar o impacto sobre a massa assistida.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

É facultado ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de entidade hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, ocorrido no 
município de residência do beneficiário, independente do prazo de 
permanência no produto e da faixa de preço.

alterar redação para dar maior clareza ao dispositivo.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

No caso de descredenciamento de entidade hospitalar ocorrido na 
forma do caput deste artigo, o beneficiário terá 60 dias, contados 
da data da ciência do descredenciamento, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada.

alterar redação para dar maior clareza ao dispositivo.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Inclusão
A vigência é ideal para operacionalizar as modificações previstas 
pela norma.

A vigência é ideal para operacionalizar as modificações previstas pela norma.
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32351 10/03/2021 13:47 UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Inclusão

Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a 
solicitação de encerramento do serviço de urgência ou emergência 
for motivado pela entidade hospitalar ou por rescisão do serviço 
entre entidade hospitalar e a operadora intermediária, nos casos 
de contratação indireta, cabendo à operadora a guarda da 
documentação comprobatória necessária.

Importante contemplar a exceção seguindo o disposto no artigo 13, parágrafo 
4ºconforme , pois o prestador pode fechar o serviço de urgência ou emergência ou 
pode se tratar de uma exclusão de prestador da rede indireta.

32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Inclusão

§ Parágrafo único - Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de encerramento do serviço de 
urgência ou emergência for motivado pela entidade hospitalar ou 
por rescisão do serviço entre entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à 
operadora a guarda da documentação comprobatória necessária.

Importante contemplar a exceção seguindo o disposto no artigo 13 parágrafo 4º , 
pois o prestador pode fechar o serviço de urgência ou emergência ou pode se 
tratar de uma exclusão de prestador da rede indireta.

32354 10/03/2021 14:30
UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Inclusão

Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a 
solicitação de encerramento do serviço de urgência ou emergência 
for motivado pela entidade hospitalar ou por rescisão do serviço 
entre entidade hospitalar e a operadora intermediária, nos casos 
de contratação indireta, cabendo à operadora a guarda da 
documentação comprobatória necessária.

Importante contemplar a exceção seguindo o disposto no artigo 13, parágrafo 
4ºconforme , pois o prestador pode fechar o serviço de urgência ou emergência ou 
pode se tratar de uma exclusão de prestador da rede indireta.

32363 10/03/2021 16:02 Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Inclusão

§ único - Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de encerramento do serviço de urgência ou 
emergência for motivado pela entidade hospitalar ou por rescisão 
do serviço entre entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, cabendo à operadora a guarda 
da documentação comprobatória necessária.

Importante contemplar a exceção seguindo o disposto no artigo 13, parágrafo 4, 
pois o prestador pode fechar o serviço de urgência ou emergência ou pode se 
tratar de uma exclusão de prestador da rede indireta.

32366 10/03/2021 19:31 UNIMED ÇACADOR Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Inclusão

Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a 
solicitação de encerramento do serviço de urgência ou emergência 
for motivado pela entidade hospitalar ou por rescisão do serviço 
entre entidade hospitalar e a operadora intermediária, nos casos 
de contratação indireta, cabendo à operadora a guarda da 
documentação comprobatória necessária.

Importante contemplar a exceção seguindo o disposto no artigo 13, parágrafo 
4ºconforme , pois o prestador pode fechar o serviço de urgência ou emergência ou 
pode se tratar de uma exclusão de prestador da rede indireta.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados ao titular beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação. Quanto ao acréscimo beneficiário 
titular: Considerando que este é responsável pelo contrato e movimentações de 
dependentes, além disso tal alteração se faz necessária, tendo em vista que nem 
sempre o beneficiário comunica posteriores alterações à operadora, seja de 
números telefônicos, endereço, etc.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados ao titular beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma operacionalização 
limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao %u201CAR%u201D, sendo que 
atualmente a ANS já admite diversos meios eletrônicos de notificação. Quanto ao 
acréscimo %u201Cbeneficiário titular%u201D: Considerando que este é 
responsável pelo contrato e movimentações de dependentes, além disso tal 
alteração se faz necessária, tendo em vista que nem sempre o beneficiário 
comunica posteriores alterações à operadora, seja de números telefônicos, 
endereço, etc.
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32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 12 meses, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual ressalvada a 
rede própria, em que não há aditivo; ou

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
(doze) meses. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a 
capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto, propiciando maior 
abrangência dos serviços de atendimento, considerando que alguns desses em 
relação ao aumento e melhoria podem se estender por prazos maiores. Por fim, 
não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS 
deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o mercado. Além disso, deve ser 
incluída a ressalva dos casos em que a substituição utilizará a rede própria. Neste 
caso, não há que se falar em aditivo contratual.

32200 05/03/2021 12:41 AUTOGESTÃO Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Inclusão
tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 120 dias 
antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Justificativa: Alterar o prazo de 90 para 120 dias referente ao aumento de 
capacidade de atendimento dos prestadores. A operadora entende que a 
negociação é morosa com o prestador para o envio da documentação, sugerimos 
aumentar de 90 para 120 dias visando cumprir o descrito na normativa. Em relação 
ao termo aditivo, tem-se que, levando em consideração a RN 363 (art. 4º, I c/c art. 
8º), é necessário quando há alteração (aumento/modificação) dos serviços. O 
aumento da capacidade, por exemplo, em número de leitos, não necessariamente 
será feito por aditivo, podendo ser aceito os documentos.

32266 09/03/2021 18:29
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, em até 180 
dias antes da data da exclusão do prestador a ser substituído;

A declaração do prestador ou aditivo que comprove a capacidade de atendimento 
deve ser suficiente para prestar as informações à ANS, haja vista que algumas 
ampliações de estrutura não são objeto de aditivo contratual. Ademais, as 
exigências da RN 259/2011 já garantem a assistência. A referida formalização só 
deverá ser exigida para prestadores que façam parte da rede há mais de 90 dias. 
Importante registrar que todo prestador novo leva em torno de 180 dias até atingir 
o patamar de utilização esperado pelas partes. Ou seja, esse é o prazo para que os 
beneficiários da operadora o reconheçam como sendo da rede. Por essa razão, 90 
dias não é um prazo razoável para que os beneficiários passem a utilizar o 
prestador, devendo ser ampliado para 180 dias.

32295 09/03/2021 20:44
UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE 
AUTOGESTAO EM SAUDE

Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 120 dias 
antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Alterar o prazo de 90 para 120 dias referente ao aumento de capacidade de 
atendimento dos prestadores. A operadora entende que a negociação é morosa 
com o prestador, assim, viável aumentar de 90 para 120 dias visando cumprir o 
descrito na normativa. Em relação ao termo aditivo, tem-se que, levando em 
consideração a RN 363 (art. 4º, I c/c art. 8º), é necessário quando há alteração 
(aumento/modificação) dos serviços. O aumento da capacidade, por exemplo, em 
número de leitos, não necessariamente será feito por aditivo.

32357 10/03/2021 14:48 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 12 meses, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual ressalvada a 
rede própria, em que não há aditivo; ou

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
(doze) meses. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a 
capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto, propiciando maior 
abrangência dos serviços de atendimento, considerando que alguns desses em 
relação ao aumento e melhoria podem se estender por prazos maiores. Por fim, 
não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS 
deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o mercado. Além disso, deve ser 
incluída a ressalva dos casos em que a substituição utilizará a rede própria. Neste 
caso, não há que se falar em aditivo contratual.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 12 meses, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual ressalvada a 
rede própria, em que não há aditivo; ou

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
(doze) meses. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a 
capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto, propiciando maior 
abrangência dos serviços de atendimento, considerando que alguns desses em 
relação ao aumento e melhoria podem se estender por prazos maiores. Por fim, 
não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS 
deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o mercado. Além disso, deve ser 
incluída a ressalva dos casos em que a substituição utilizará a rede própria. Neste 
caso, não há que se falar em aditivo contratual.
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32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 12 meses, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual ressalvada a 
rede própria, em que não há aditivo; ou

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
(doze) meses. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a 
capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto, propiciando maior 
abrangência dos serviços de atendimento, considerando que alguns desses em 
relação ao aumento e melhoria podem se estender por prazos maiores. Por fim, 
não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS 
deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o mercado. Além disso, deve ser 
incluída a ressalva dos casos em que a substituição utilizará a rede própria. Neste 
caso, não há que se falar em aditivo contratual.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 12 meses, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual ressalvada a 
rede própria, em que não há aditivo; ou

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
(doze) meses. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a 
capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto, propiciando maior 
abrangência dos serviços de atendimento, considerando que alguns desses em 
relação ao aumento e melhoria podem se estender por prazos maiores. Por fim, 
não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS 
deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o mercado. Além disso, deve ser 
incluída a ressalva dos casos em que a substituição utilizará a rede própria. Neste 
caso, não há que se falar em aditivo contratual.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

Proposta: alteração do prazo de 90 dias, passando para no mínimo 
12 (doze) meses. Constando a redação do inciso da seguinte forma: 
"I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 12 meses, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual ressalvada a 
rede própria, em que não há aditivo; ou%u201D

Justificativa: O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no 
mínimo, 12 (doze) meses. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a 
operadora avaliar a capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto, 
propiciando maior abrangência dos serviços de atendimento, considerando que 
alguns desses em relação ao aumento e melhoria podem se estender por prazos 
maiores. Por fim, não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do 
prazo proposto. A ANS deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o 
mercado. Além disso, deve ser incluída a ressalva dos casos em a substituição 
utilizará a rede própria. Neste caso, não há que se falar em aditivo contratual.

32265 09/03/2021 18:27
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração
I - o estabelecimento de saúde declare ter capacidade de 
atendimento para absorver a demanda do prestador a ser 
substituído;

A declaração do prestador ou aditivo que comprove a capacidade de atendimento 
deve ser suficiente para prestar as informações à ANS, haja vista que algumas 
ampliações de estrutura não são objeto de aditivo contratual. Ademais, as 
exigências da RN 259/2011 já garantem a assistência. A referida formalização só 
deverá ser exigida para prestadores que façam parte da rede há mais de 180 dias. 
Importante registrar que todo prestador novo leva em torno de 180 dias até atingir 
o patamar de utilização esperado pelas partes. Ou seja, esse é o prazo para que os 
beneficiários da operadora o reconheçam como sendo da rede. Por essa razão, 90 
dias não é um prazo razoável para que os beneficiários passem a utilizar o 
prestador, devendo ser ampliado para 180 dias.

32295 09/03/2021 20:44
UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE 
AUTOGESTAO EM SAUDE

Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 120 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovando através de aditivo contratual nos casos de 
aumento de capacidade relacionadas aos serviços de atendimento 
e nos casos de aumento de leitos a comprovação poderá ser feita 
através de outro documento enviado pelo prestador, como e-mails, 
carta timbradas, etc.

Alterar o prazo de 90 para 120 dias referente ao aumento de capacidade de 
atendimento dos prestadores. A operadora entende que a negociação é morosa 
com o prestador, assim, viável aumentar de 90 para 120 dias visando cumprir o 
descrito na normativa. Em relação ao termo aditivo, tem-se que, levando em 
consideração a RN 363 (art. 4º, I c/c art. 8º), é necessário quando há alteração 
(aumento/modificação) dos serviços. O aumento da capacidade, por exemplo, em 
número de leitos, não necessariamente será feito por aditivo.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

Alteração do prazo de 90 dias, passando para no mínimo 12 (doze) 
meses. Constando a redação do inciso da seguinte forma: "I - tenha 
havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos últimos 12 
meses, correspondente aos serviços que estão sendo excluídos, 
comprovado através de aditivo contratual ressalvada a rede 
própria, em que não há aditivo; ou%u201D

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
(doze) meses. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a 
capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto, propiciando maior 
abrangência dos serviços de atendimento, considerando que alguns desses em 
relação ao aumento e melhoria podem se estender por prazos maiores. Por fim, 
não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS 
deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o mercado. Além disso, deve ser 
incluída a ressalva dos casos em a substituição utilizará a rede própria. Neste caso, 
não há que se falar em aditivo contratual.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração

II - garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva quanto 
à alteração das entidades hospitalares, nos moldes previstos no 
anexo desta resolução e no art. 7-A da Instrução Normativa nº 
46/14 DIPRO.

Esclarecer os meios de comunicação previstos.
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32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 5º - Inciso I

I- garantir aos beneficiários a manutenção do acesso 
aos serviços ou procedimentos definidos no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, 
respeitando-se os casos de Diretrizes de Utilização – 
DUT, carências e CPT, quando houver, para 
atendimento integral das coberturas previstas nos 
artigos 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 1998, nos 
prazos definidos na Resolução Normativa nº 259, de 
17 de junho de 2011;

Alteração

Proposta: II %u2013 garantir aos seus beneficiários uma 
comunicação efetiva quanto à alteração das entidades hospitalares, 
nos moldes previstos no anexo desta resolução e no art. 7-A da 
Instrução Normativa 46 DIPRO.

Justificativa: Esclarecer os meios de comunicação previstos

32305 10/03/2021 08:47
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração
II - garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva quanto 
à alteração das entidades hospitalares, na forma estabelecida no 
capítulo IV deste normativo.

Reduzir a subjetividade da regra apresentada, tendo em vista que as regras de 
comunicação são expressamente previstas neste normativo.

32331 10/03/2021 13:51 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração
.Art.5º (...) II %u2013 garantir aos seus beneficiários uma 
comunicação efetiva, ostensiva, de fácil entendimento e acessível 
ao consumidor, quanto à alteração das entidades hospitalares

.- Alteração do inciso II, do art.5º: A proposta de alteração do inciso II do art.5º do 
texto normativo em análise se justifica pelo cumprimento ao direito à informação, 
clara e adequada, que assiste ao consumidor, beneficiário da rede credenciada de 
assistência médica, em consonância aos artigos 6º, III e 31, do CDC.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração
II - garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva quanto 
à alteração das entidades hospitalares, na forma estabelecida no 
capítulo IV deste normativo.

Reduzir a subjetividade da regra apresentada, tendo em vista que as regras de 
comunicação são expressamente previstas neste normativo.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração

II %u2013 garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva 
quanto à alteração das entidades hospitalares, nos moldes 
previstos no anexo desta resolução e no art. 7-A da Instrução 
Normativa 46 DIPRO.

Esclarecer os meios de comunicação previstos

32355 10/03/2021 14:31 UNIMED OPERADORA/RS Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração

II %u2013 garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva 
quanto à alteração das entidades hospitalares, nos moldes 
previstos no anexo desta resolução e no art. 7-A da Instrução 
Normativa nº 46/14 DIPRO.

Esclarecer os meios de comunicação previstos.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração
II - garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva quanto 
à alteração das entidades hospitalares, na forma estabelecida no 
capítulo IV deste normativo.

Reduzir a subjetividade da regra apresentada, tendo em vista que as regras de 
comunicação são expressamente previstas neste normativo.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração

II - garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva quanto 
à alteração das entidades hospitalares, nos moldes previstos no 
anexo desta resolução e no art. 7-A da Instrução Normativa nº 
46/14 DIPRO.

Esclarecer os meios de comunicação previstos.

32379 10/03/2021 22:19 ANAB Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Inclusão
II %u2013 garantir aos seus beneficiários uma comunicação prévia 
e efetiva quanto à alteração das entidades hospitalares, nos termos 
no capítulo IV desta resolução normativa.

1) Trata-se apenas de adequação da redação. 2) Importante fazermos essa ressalva 
para evitar ações sobre ausência de comunicação efetiva, termo genérico/aberto. 
O art. 10º, III, da Resolução, também não soluciona a questão. Deve-se entender a 
expressão %u201Ccomunicação efetiva%u201D aquela prevista nas regras do 
Capítulo IV desta Resolução Normativa.

32380 10/03/2021 19:19 ANAB Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Inclusão
II %u2013 garantir aos seus beneficiários uma comunicação prévia 
e efetiva quanto à alteração das entidades hospitalares, nos termos 
no capítulo IV desta resolução normativa.

1) Trata-se apenas de adequação da redação. 2) Importante fazermos essa ressalva 
para evitar ações sobre ausência de comunicação efetiva, termo genérico/aberto. 
O art. 10º, III, da Resolução, também não soluciona a questão. Deve-se entender a 
expressão %u201Ccomunicação efetiva%u201D aquela prevista nas regras do 
Capítulo IV desta Resolução Normativa.

32381 10/03/2021 22:20 ANAB Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Inclusão
II %u2013 garantir aos seus beneficiários uma comunicação prévia 
e efetiva quanto à alteração das entidades hospitalares, nos termos 
no capítulo IV desta resolução normativa.

1) Trata-se apenas de adequação da redação. 2) Importante fazermos essa ressalva 
para evitar ações sobre ausência de comunicação efetiva, termo genérico/aberto. 
O art. 10º, III, da Resolução, também não soluciona a questão. Deve-se entender a 
expressão %u201Ccomunicação efetiva%u201D aquela prevista nas regras do 
Capítulo IV desta Resolução Normativa.

32452 10/03/2021 22:54 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32453 10/03/2021 22:54 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32454 10/03/2021 22:54 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32455 10/03/2021 22:54 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32456 10/03/2021 19:54 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32457 10/03/2021 19:54 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32458 10/03/2021 19:54 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32459 10/03/2021 19:54 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32460 10/03/2021 22:54 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32461 10/03/2021 22:55 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32462 10/03/2021 19:55 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32463 10/03/2021 19:55 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32464 10/03/2021 22:55 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32465 10/03/2021 19:55 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32466 10/03/2021 22:55 ANAB Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, somente nos seguintes casos que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
Os meios de comunicação individualizada dispostos no caput deste 
artigo estão detalhados e previstos no Anexo desta Resolução 
Normativa.

A forma de comunicação é individualizada e está disposta na proposta de RN. o 
que foi remetido ao anexo são os meios pelos quais a comunicação será 
considerada válida.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar ou motivada exclusivamente 
pela entidade hospitalar, quando do não cumprimento por parte do 
prestador da clausula contratual de comunicação previa da rescisão 
contratual junto à operadora de plano de assistência à saúde.

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de Atendimento das 
operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários. §1º O Portal Corporafivo deverá informar, em 
espaço reservado, todos os redimensionamentos por redução, 
subsfituições, exclusões parciais de serviços hospitalares e 
exclusões de serviços de urgência e emergência a serem 
implementadas com 30 (trinta) dias de antecedência, contados do 
término da prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação individualizada, quando 
couber. §2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos por redução 
mofivados por rescisão contratual entre a enfidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, e 
encerramento das afividades da entidade hospitalar ou motivada 
exclusivamente pela entidade hospitalar, quando do não 
cumprimento por parte do prestador da clausula contratual de 
comunicação previa da rescisão contratual junto à operadora de 
plano de assistência à saúde.

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução mofivados por 
rescisão contratual entre a enfidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das afividades da entidade hospitalar ou motivada exclusivamente 
pela entidade hospitalar, quando do não cumprimento por parte do 
prestador da clausula contratual de comunicação previa da rescisão 
contratual junto à operadora de plano de assistência à saúde.

Justificativa: Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre 
o estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão 
contratual, entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em 
função deste descumprimento contratual da outra parte. Ademais, já existe no 
artigo 16, inciso II, da IN nº 46/14 a previsão sobre a exclusão imediata do 
prestador nos casos de interesse exclusivo da entidade hospitalar. Pelos princípios 
da liberdade econômica e concorrência, a legislação não pode obrigar a operadora 
a manter o prestador vinculado em sua rede se ele, por razões comerciais próprias 
não deseja continuar com a contratualização.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de Atendimento das 
operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários. §1º O Portal Corporafivo deverá informar, em 
espaço reservado, todos os redimensionamentos por redução, 
subsfituições, exclusões parciais de serviços hospitalares e 
exclusões de serviços de urgência e emergência a serem 
implementadas com 30 (trinta) dias de antecedência, contados do 
término da prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação individualizada, quando 
couber. §2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos por redução 
mofivados por rescisão contratual entre a enfidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, e 
encerramento das afividades da entidade hospitalar ou motivada 
exclusivamente pela entidade hospitalar, quando do não 
cumprimento por parte do prestador da clausula contratual de 
comunicação previa da rescisão contratual junto à operadora de 
plano de assistência à saúde.

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, os casos de 
encerramento das atividades da entidade hospitalar e os casos em 
que houver suspensão definitiva do atendimento por iniciativa ou 
culpa do Prestador, sem que seja possível o cumprimento do prazo 
para notificação ou não renovação contratual estabelecido entre as 
partes.

Além das hipóteses indicadas pela ANS, existem outras situações em que não é 
possível proceder com uma exclusão programada do prestador, seja pela 
ocorrência de alguma fraude ou infração por parte do prestador ou mesmo por 
mera decisão deste
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32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar ou motivada exclusivamente 
pela entidade hospitalar, quando do não cumprimento por parte do 
prestador da clausula contratual de comunicação previa da rescisão 
contratual junto à operadora de plano de assistência à saúde."

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte.

32323 10/03/2021 12:29
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, os casos de 
encerramento das atividades da entidade hospitalar e os casos em 
que houver suspensão definitiva do atendimento por iniciativa ou 
culpa do Prestador, sem que seja possível o cumprimento do prazo 
para notificação ou não renovação contratual estabelecido entre as 
partes.

Além das hipóteses indicadas pela ANS, existem outras situações em que não é 
possível proceder com uma exclusão programada do prestador, seja pela 
ocorrência de alguma fraude ou infração por parte do prestador ou mesmo por 
mera decisão deste.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, os casos de 
encerramento das atividades da entidade hospitalar e os casos em 
que houver suspensão definitiva do atendimento por iniciativa ou 
culpa do Prestador, sem que seja possível o cumprimento do prazo 
para notificação ou não renovação contratual estabelecido entre as 
partes.

Além das hipóteses indicadas pela ANS, existem outras situações em que não é 
possível proceder com uma exclusão programada do prestador, seja pela 
ocorrência de alguma fraude ou infração por parte do prestador ou mesmo por 
mera decisão deste.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, os casos de 
encerramento das atividades da entidade hospitalar e os casos em 
que houver suspensão definitiva do atendimento por iniciativa ou 
culpa do Prestador, sem que seja possível o cumprimento do prazo 
para notificação ou não renovação contratual estabelecido entre as 
partes.

Além das hipóteses indicadas pela ANS, existem outras situações em que não é 
possível proceder com uma exclusão programada do prestador, seja pela 
ocorrência de alguma fraude ou infração por parte do prestador ou mesmo por 
mera decisão deste.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, nos casos de 
encerramento das atividades da entidade hospitalar, e também nos 
casos expressos no artigo 17 § 1º da Lei nº 9656/98.

O dispositivo esqueceu de mencionar a ressalva feita pela Lei nº 9656/98 artigo 17 
§ 1º. Feita a inclusão.

32363 10/03/2021 16:02 Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Inclusão

Quando a rescisão contratual for motivada por interesse do 
prestador e não for possível fazer a comunicação com antecedência 
de 30 dias, a operadora deverá fazê-lo assim que tomar 
conhecimento.

Importante que haja esta exceção, pois muitas vezes o pedido de rescisão do 
prestador pode ser apenas uma pressão para negociação de valores e a operadora 
não tem interesse na rescisão. Assim, não faz sentido a operadora pagar a taxa de 
alteração e pedir o redimensionamento à ANS e fazer a publicação aos 
beneficiários, se não há certeza da rescisão, se as partes ainda estão em 
negociação. Ademais o termo individualizado, leva a entender que inclusive os 
dependentes do titular, menores ou maiores de idade deverão ser comunicados.

32351 10/03/2021 13:47 UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Inclusão

Quando a rescisão contratual for motivada por interesse do 
prestador e não for possível fazer a comunicação com antecedência 
de 30 dias, a operadora deverá fazê-lo assim que tomar 
conhecimento

Importante que haja esta exceção, pois muitas vezes o pedido de rescisão do 
prestador pode ser apenas uma pressão para negociação de valores e a operadora 
não tem interesse na rescisão. Assim, não faz sentido a operadora pagar a taxa de 
alteração e pedir o redimensionamento à ANS e fazer a publicação aos 
beneficiários, se não há certeza da rescisão, se as partes ainda estão em 
negociação. Ademais o termo individualizado, leva a enter que inclusive os 
dependentes do titular, menores ou maiores de idade deverão ser comunicados.
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32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Inclusão

Quando a rescisão contratual for motivada por interesse do 
prestador e não for possível fazer a comunicação com antecedência 
de 30 dias, a operadora deverá fazê-lo assim que tomar 
conhecimento.

Importante que haja esta exceção, pois muitas vezes o pedido de rescisão do 
prestador pode ser apenas uma pressão para negociação de valores e a operadora 
não tem interesse na rescisão. Assim, não faz sentido a operadora pagar a taxa de 
alteração e pedir o redimensionamento à ANS e fazer a publicação aos 
beneficiários, se não há certeza da rescisão, se as partes ainda estão em 
negociação. Ademais o termo individualizado, leva a entender que inclusive os 
dependentes do titular, menores ou maiores de idade deverão ser comunicados.

32354 10/03/2021 14:30
UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Inclusão

Quando a rescisão contratual for motivada por interesse do 
prestador e não for possível fazer a comunicação com antecedência 
de 30 dias, a operadora deverá fazê-lo assim que tomar 
conhecimento.

Importante que haja esta exceção, pois muitas vezes o pedido de rescisão do 
prestador pode ser apenas uma pressão para negociação de valores e a operadora 
não tem interesse na rescisão. Assim, não faz sentido a operadora pagar a taxa de 
alteração e pedir o redimensionamento à ANS e fazer a publicação aos 
beneficiários, se não há certeza da rescisão, se as partes ainda estão em 
negociação. Ademais o termo individualizado, leva a enter que inclusive os 
dependentes do titular, menores ou maiores de idade deverão ser comunicados.

32366 10/03/2021 19:31 UNIMED ÇACADOR Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Inclusão

Quando a rescisão contratual for motivada por interesse do 
prestador e não for possível fazer a comunicação com antecedência 
de 30 dias, a operadora deverá fazê-lo assim que tomar 
conhecimento

Importante que haja esta exceção, pois muitas vezes o pedido de rescisão do 
prestador pode ser apenas uma pressão para negociação de valores e a operadora 
não tem interesse na rescisão. Assim, não faz sentido a operadora pagar a taxa de 
alteração e pedir o redimensionamento à ANS e fazer a publicação aos 
beneficiários, se não há certeza da rescisão, se as partes ainda estão em 
negociação. Ademais o termo individualizado, leva a enter que inclusive os 
dependentes do titular, menores ou maiores de idade deverão ser comunicados.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 11º - Inciso I
I – interesse da própria operadora de planos de 
assistência à saúde ou da entidade hospitalar;

Alteração

Tipo de Alteração: Desmembramento Texto Proposto: I - interesse 
da própria operadora de planos de assistência à saúde ou por causa 
que resulte de sua ação/omissão; II %u2013 Interesse da entidade 
hospitalar ou por causa que resulte de sua ação/omissão

Tratar em igualdade de condição a rescisão por interesse ou culpa da Operadora 
com a rescisão por interesse ou culpa do hospital representa um latente e perigoso 
retrocesso para a regulamentação. Isso porque coloca em igualdade de tratamento 
um ente regulado (Operadora) sujeito a uma série de obrigações e sanções, com 
um ente não regulado (hospital) acarretando total desequilíbrio e submissão da 
Operadora perante o prestador. A partir do momento que o prestador solicita a 
rescisão contratual ou dá causa a essa rescisão (por exemplo, quando o prestador 
cobra do beneficiário algum valor referente a procedimento que foi coberto e pago 
pela Operadora; ou o prestador descumpre regras do contrato; ou quando ocorrer 
fraude ou infração por parte do prestador as normas sanitárias e fiscais em vigor), 
não há forma jurídica para a Operadora obriga-lo a continuar credenciado. 
Ademais, em um país de proporções continentais como o Brasil, com alta 
desigualdade de disponibilidade de prestadores de saúde, em muitas situações 
simplesmente não há outros prestadores para uma eventual substituição, o que 
agrava ainda mais a sujeição da Operadora aos desmandos de alguns prestadores. 
A rescisão por iniciativa ou culpa do prestador trata-se de fato consumado, cuja 
vontade independe da Operadora, o que é inclusive reconhecido pela própria ANS, 
por meio da Nota 393/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, como também na 
regulamentação dos prestadores não hospitalares, em que são previstas diferentes 
hipóteses especificas da ação/omissão dolosa/culposa por parte de prestadores. 
Pelo exposto, é imprescindível manter tratamento diferenciado para a rescisão por 
iniciativa/culpa do nosocômio. Essa opção evitaria o agravamento do movimento 
oportunista por parte de alguns prestadores, que se utilizam das restrições 
normativas para obtenção de vantagens indevidas junto às Operadoras.
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32311 10/03/2021 12:04
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 11º - Inciso I
I – interesse da própria operadora de planos de 
assistência à saúde ou da entidade hospitalar;

Alteração

Desmembramento: I - interesse da própria operadora de planos de 
assistência à saúde ou por causa que resulte de sua ação/omissão; 
II %u2013 Interesse da entidade hospitalar ou por causa que resulte 
de sua ação/omissão

Tratar em igualdade de condição a rescisão por interesse ou culpa da Operadora 
com a rescisão por interesse ou culpa do hospital representa um latente e perigoso 
retrocesso para a regulamentação. Isso porque coloca em igualdade de tratamento 
um ente regulado (Operadora) sujeito a uma série de obrigações e sanções, com 
um ente não regulado (hospital) acarretando total desequilíbrio e submissão da 
Operadora perante o prestador. A partir do momento que o prestador solicita a 
rescisão contratual ou dá causa a essa rescisão (por exemplo, quando o prestador 
cobra do beneficiário algum valor referente a procedimento que foi coberto e pago 
pela Operadora; ou o prestador descumpre regras do contrato; ou quando ocorrer 
fraude ou infração por parte do prestador as normas sanitárias e fiscais em vigor), 
não há forma jurídica para a Operadora obriga-lo a continuar credenciado. 
Ademais, em um país de proporções continentais como o Brasil, com alta 
desigualdade de disponibilidade de prestadores de saúde, em muitas situações 
simplesmente não há outros prestadores para uma eventual substituição, o que 
agrava ainda mais a sujeição da Operadora aos desmandos de alguns prestadores. 
A rescisão por iniciativa ou culpa do prestador trata-se de fato consumado, cuja 
vontade independe da Operadora, o que é inclusive reconhecido pela própria ANS, 
por meio da Nota 393/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, como também na 
regulamentação dos prestadores não hospitalares, em que são previstas diferentes 
hipóteses especificas da ação/omissão dolosa/culposa por parte de prestadores. 
Pelo exposto, é imprescindível manter tratamento diferenciado para a rescisão por 
iniciativa/culpa do nosocômio. Essa opção evitaria o agravamento do movimento 
oportunista por parte de alguns prestadores, que se utilizam das restrições 
normativas para obtenção de vantagens indevidas junto às Operadoras.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 11º - Inciso I
I – interesse da própria operadora de planos de 
assistência à saúde ou da entidade hospitalar;

Alteração

I - interesse da própria operadora de planos de assistência à saúde 
ou por causa que resulte de sua ação/omissão; II %u2013 Interesse 
da entidade hospitalar ou por causa que resulte de sua 
ação/omissão

Desmembramento. Tratar em igualdade de condição a rescisão por interesse ou 
culpa da Operadora com a rescisão por interesse ou culpa do hospital representa 
um latente e perigoso retrocesso para a regulamentação. Isso porque coloca em 
igualdade de tratamento um ente regulado (Operadora) sujeito a uma série de 
obrigações e sanções, com um ente não regulado (hospital) acarretando total 
desequilíbrio e submissão da Operadora perante o prestador. A partir do momento 
que o prestador solicita a rescisão contratual ou dá causa a essa rescisão (por 
exemplo, quando o prestador cobra do beneficiário algum valor referente a 
procedimento que foi coberto e pago pela Operadora; ou o prestador descumpre 
regras do contrato; ou quando ocorrer fraude ou infração por parte do prestador 
as normas sanitárias e fiscais em vigor), não há forma jurídica para a Operadora 
obriga-lo a continuar credenciado. Ademais, em um país de proporções 
continentais como o Brasil, com alta desigualdade de disponibilidade de 
prestadores de saúde, em muitas situações simplesmente não há outros 
prestadores para uma eventual substituição, o que agrava ainda mais a sujeição da 
Operadora aos desmandos de alguns prestadores. A rescisão por iniciativa ou culpa 
do prestador trata-se de fato consumado, cuja vontade independe da Operadora, o 
que é inclusive reconhecido pela própria ANS, por meio da Nota 
393/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, como também na regulamentação dos prestadores 
não hospitalares, em que são previstas diferentes hipóteses especificas da 
ação/omissão dolosa/culposa por parte de prestadores. Pelo exposto, é 
imprescindível manter tratamento diferenciado para a rescisão por iniciativa/culpa 
do nosocômio. Essa opção evitaria o agravamento do movimento oportunista por 
parte de alguns prestadores, que se utilizam das restrições normativas para 
obtenção de vantagens indevidas junto às Operadoras.
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32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 11º - Inciso I
I – interesse da própria operadora de planos de 
assistência à saúde ou da entidade hospitalar;

Alteração

Tipo de Alteração: Desmembramento Texto Proposto: I - interesse 
da própria operadora de planos de assistência à saúde ou por causa 
que resulte de sua ação/omissão; II %u2013 Interesse da entidade 
hospitalar ou por causa que resulte de sua ação/omissão.

Tratar em igualdade de condição a rescisão por interesse ou culpa da Operadora 
com a rescisão por interesse ou culpa do hospital representa um latente e perigoso 
retrocesso para a regulamentação. Isso porque coloca em igualdade de tratamento 
um ente regulado (Operadora) sujeito a uma série de obrigações e sanções, com 
um ente não regulado (hospital) acarretando total desequilíbrio e submissão da 
Operadora perante o prestador. A partir do momento que o prestador solicita a 
rescisão contratual ou dá causa a essa rescisão (por exemplo, quando o prestador 
cobra do beneficiário algum valor referente a procedimento que foi coberto e pago 
pela Operadora; ou o prestador descumpre regras do contrato; ou quando ocorrer 
fraude ou infração por parte do prestador as normas sanitárias e fiscais em vigor), 
não há forma jurídica para a Operadora obriga-lo a continuar credenciado. 
Ademais, em um país de proporções continentais como o Brasil, com alta 
desigualdade de disponibilidade de prestadores de saúde, em muitas situações 
simplesmente não há outros prestadores para uma eventual substituição, o que 
agrava ainda mais a sujeição da Operadora aos desmandos de alguns prestadores. 
A rescisão por iniciativa ou culpa do prestador trata-se de fato consumado, cuja 
vontade independe da Operadora, o que é inclusive reconhecido pela própria ANS, 
por meio da Nota 393/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, como também na 
regulamentação dos prestadores não hospitalares, em que são previstas diferentes 
hipóteses especificas da ação/omissão dolosa/culposa por parte de prestadores. 
Pelo exposto, é imprescindível manter tratamento diferenciado para a rescisão por 
iniciativa/culpa do nosocômio. Essa opção evitaria o agravamento do movimento 
oportunista por parte de alguns prestadores, que se utilizam das restrições 
normativas para obtenção de vantagens indevidas junto às Operadoras.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 12º - Inciso I I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento; Alteração
I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento ou extinção da 
pessoa jurídica;

Há casos de estabelecimentos fechados, sem que a PJ seja extinta e isso acarreta 
uma incompatibilidade conceitual com a norma, que trata de fechamento de 
estabelecimento, unicamente.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 12º - Inciso I I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento; Alteração
I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento, extinção da 
pessoa jurídica ou inativação ou desatualização do cadastro da 
entidade hospitalar no CNES;

Existem casos de estabelecimentos fechados sem que a Pessoa Jurídica seja extinta 
e isso acarreta uma incompatibilidade conceitual/material com a norma, que trata 
de fechamento de estabelecimento, unicamente. Ademais, a ANS deve estimular a 
atualização constante do CNES, respaldando o cadastro realizado pelo Ministério 
da Saúde, que confere segurança jurídica na relação.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 12º - Inciso I I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento; Alteração

Sugere-se a seguinte redação do texto: %u201CI - ocorrer o 
fechamento total do estabelecimento, extinção da pessoa jurídica 
ou inativação ou desatualização do cadastro da entidade hospitalar 
no CNES;%u201D

Existem casos de estabelecimentos fechados sem que a Pessoa Jurídica seja extinta 
e isso acarreta uma incompatibilidade conceitual/material com a norma, que trata 
de fechamento de estabelecimento, unicamente. Ademais, a ANS deve estimular a 
atualização constante do CNES, respaldando o cadastro realizado pelo Ministério 
da Saúde, que confere segurança jurídica na relação.

32357 10/03/2021 14:48 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso I I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento; Alteração
I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento, extinção da 
pessoa jurídica ou inativação ou desatualização do cadastro da 
entidade hospitalar no CNES;

Existem casos de estabelecimentos fechados sem que a Pessoa Jurídica seja extinta 
e isso acarreta uma incompatibilidade conceitual/material com a norma, que trata 
de fechamento de estabelecimento, unicamente. Ademais, a ANS deve estimular a 
atualização constante do CNES, respaldando o cadastro realizado pelo Ministério 
da Saúde, que confere segurança jurídica na relação.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 12º - Inciso I I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento; Alteração
I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento, extinção da 
pessoa jurídica ou inativação ou desatualização do cadastro da 
entidade hospitalar no CNES;

Existem casos de estabelecimentos fechados sem que a Pessoa Jurídica seja extinta 
e isso acarreta uma incompatibilidade conceitual/material com a norma, que trata 
de fechamento de estabelecimento, unicamente. Ademais, a ANS deve estimular a 
atualização constante do CNES, respaldando o cadastro realizado pelo Ministério 
da Saúde, que confere segurança jurídica na relação.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso I I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento; Alteração
I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento, extinção da 
pessoa jurídica ou inativação ou desatualização do cadastro da 
entidade hospitalar no CNES;

Existem casos de estabelecimentos fechados sem que a Pessoa Jurídica seja extinta 
e isso acarreta uma incompatibilidade conceitual/material com a norma, que trata 
de fechamento de estabelecimento, unicamente. Ademais, a ANS deve estimular a 
atualização constante do CNES, respaldando o cadastro realizado pelo Ministério 
da Saúde, que confere segurança jurídica na relação.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso I I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento; Alteração
I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento, extinção da 
pessoa jurídica ou inativação ou desatualização do cadastro da 
entidade hospitalar no CNES;

Existem casos de estabelecimentos fechados sem que a Pessoa Jurídica seja extinta 
e isso acarreta uma incompatibilidade conceitual/material com a norma, que trata 
de fechamento de estabelecimento, unicamente. Ademais, a ANS deve estimular a 
atualização constante do CNES, respaldando o cadastro realizado pelo Ministério 
da Saúde, que confere segurança jurídica na relação.
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32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 23º

Art. 23º As informações prestadas pela operadora 
quando da solicitação de alteração de rede hospitalar 
subsidiarão ações de monitoramento do acesso e da 
estrutura da rede assistencial.

Alteração

Art. 23º As informações prestadas pela operadora quando da 
solicitação de alteração de rede hospitalar subsidiarão ações de 
monitoramento do acesso e da estrutura da rede assistencial bem 
como serão enviadas a DIDES para avaliar, na medida de sua 
competência, o bom relacionamento entre operadoras e 
prestadores hospitalares.

É sabido que quando há um relacionamento saudável entre rede e operadoras não 
há motivos para descredenciamentos. Se tal credenciamento se torna uma 
constante para uma operadora ela é sinal claro de que há problemas. A DIDES tem 
competência para, utilizando essa informação, criar mecanismos regulatórios que 
estimulem o bom entendimento comercial entre esses atores que juntos são 
fundamentais para o bem estar do beneficiário.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Exclusão

O caput do art. 13 e seus parágrafos traduzem entendimento de que, cumpridos os 
requisitos neles previstos quanto a não gerar impacto sobre a massa assistida, a 
autorização para o redimensionamento da rede hospitalar será necessariamente 
concedida. Ocorre que é imprescindível verificar se o restante da rede assistencial 
será suficiente para o atendimento adequado dos consumidores, nos termos do 
art. 17, §4º, III, da Lei 9.656/98, além da análise da justificativa apresentada, da 
manutenção do padrão de qualidade e da inexistência de ônus adicional ao 
consumidor (art. 17, §4º, IV, Lei 9.656/98). Sugere-se que não haja aprovação 
automática, permitindo à Agência um olhar sobre casos específicos como o 
narrado na justificativa do art. 13, §1º.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Inclusão

§5º Quando da análise do processo administrativo de alteração de 
rede hospitalar, caso não haja a comprovação do encerramento de 
atividades da entidade hospitalar ou da rescisão contratual por 
interesse da entidade hospitalar, a operadora de planos de 
assistência à saúde estará sujeita às penalidades cabíveis.

Não há aplicação de cálculo de impacto sobre a massa assistida - curva ABC - 
quando motivado pelo interesse exclusivo do prestador. A ANS não pode impor 
unilateralmente ao hospital a obrigação de manter-se vinculado a uma operadora, 
se esse não é seu interesse. Trata-se de uma afronta à liberdade de negociação. 
Assim, no caso de iniciativa por parte do hospital, a exclusão deve ser 
sumariamente autorizada, cabendo à operadora assegurar o atendimento 
necessário, nos termos da RN nº 259/11. Considerando que normativa vigente 
prevê o período de guarda da documentação comprobatória, proveniente da 
movimentação de rede hospitalar, não identificamos, na atual proposta, menção 
ao período. Assim, sugerimos a inclusão de texto no referido artigo.

32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Inclusão

§5º Quando da análise do processo administrativo de alteração de 
rede hospitalar, caso não haja a comprovação do encerramento de 
atividades da entidade hospitalar ou da rescisão contratual por 
interesse da entidade hospitalar, a operadora de planos de 
assistência à saúde estará sujeita às penalidades cabíveis.

Considerando o período de guarda da documentação comprobatória, proveniente 
da movimentação de rede hospitalar, sugerimos a inclusão de texto no referido 
artigo.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Além da manutenção no Portal Corporativo, deverão ser 
comunicados de forma individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência do produto contratado, com 
30 (trinta) dias de antecedência à implementação, sendo 
apresentada a possibilidade da portabilidade prevista no artigo 19 
desta Resolução.

É muito importante a notificação ativa do beneficiário dos casos de revisão da rede 
hospitalar do Produto contratado, independente dos motivos que deram origem à 
modificação da rede.

32588 10/03/2021 23:54
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR

Art. 14º - Caput

Art. 14º A exclusão parcial de serviços, contratados 
em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, 
conforme estabelecido no art. 13º, somente poderá 
ocorrer mediante substituição de cada serviço 
hospitalar a ser excluído, devendo ser observadas as 
regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução.

Alteração
Não apresentamos proposta de texto, segue questionamento sobre 
o Art. 14º - Caput

Como será demonstrada materialmente a exclusão parcial dos serviços? Há 
prestadores que excluem categoria de serviços de suas unidades e não informam a 
operadora. Ficamos muitas vezes sabendo por reclamação de participantes

32588 10/03/2021 23:54
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR

Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração
Não apresentamos proposta de texto, segue questionamento sobre 
o Art. 15º

Como será demonstrada materialmente a exclusão parcial dos serviços? Há 
prestadores que excluem categoria de serviços de suas unidades e não informam a 
operadora. Ficamos muitas vezes sabendo por reclamação de participantes
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32588 10/03/2021 23:54
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR

Art. 11º - Caput
Art. 11º A alteração de rede hospitalar por 
redimensionamento de rede por redução poderá ser 
motivada por:

Alteração
Não apresentamos proposta de texto, segue questionamento sobre 
o Art. 11º

Considerando que somente é permitido realizar o redimensionamento da rede 
hospitalar por redução caso tenha sido obtida autorização expressa da ANS, para 
os casos em que o descredenciamento seja por iniciativa do prestador e não tenha 
sido autorizado pela ANS, como a operadora deve proceder?

32368 10/03/2021 20:22 OPERADORA DE SAÚDE Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Exclusão

Se na região de saúde não houver nenhum outro para substituir ou se for de outra 
operadora que não possua interesse na contratação de reciprocidade ou prestador 
equivalente apresente risco para economicidade e sustentabilidade da operadora 
de saúde, qual seria o trâmite?

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar ou motivada exclusivamente 
pela entidade hospitalar, quando do não cumprimento por parte do 
prestador da clausula contratual de comunicação previa da rescisão 
contratual junto à operadora de plano de assistência à saúde.

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte. Ademais, já existe no artigo 16, inciso 
II, da IN nº 46/14 a previsão sobre a exclusão imediata do prestador nos casos de 
interesse exclusivo da entidade hospitalar. Pelos princípios da liberdade econômica 
e concorrência, a legislação não pode obrigar a operadora a manter o prestador 
vinculado em sua rede se ele, por razões comerciais próprias não deseja continuar 
com a contratualização.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

Alterar a redação da seguinte forma: §2º Excetuam-se desse prazo 
de comunicação de 30 (trinta) dias de antecedência os 
redimensionamentos por redução mofivados por rescisão 
contratual entre a enfidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento das afividades 
da entidade hospitalar ou motivada exclusivamente pela entidade 
hospitalar, quando do não cumprimento por parte do prestador da 
clausula contratual de comunicação previa da rescisão contratual 
junto à operadora de plano de assistência à saúde.

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte. Ademais, já existe no artigo 16, inciso 
II, da IN nº 46/14 a previsão sobre a exclusão imediata do prestador nos casos de 
interesse exclusivo da entidade hospitalar. Pelos princípios da liberdade econômica 
e concorrência, a legislação não pode obrigar a operadora a manter o prestador 
vinculado em sua rede se ele, por razões comerciais próprias não deseja continuar 
com a contratualização.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar ou motivada exclusivamente 
pela entidade hospitalar, quando do não cumprimento por parte do 
prestador da cláusula contratual de comunicação prévia da rescisão 
contratual junto à operadora de plano de assistência à saúde.

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte. Ademais, já existe no artigo 16, inciso 
II, da IN nº 46/14 a previsão sobre a exclusão imediata do prestador nos casos de 
interesse exclusivo da entidade hospitalar. Pelos princípios da liberdade econômica 
e concorrência, a legislação não pode obrigar a operadora a manter o prestador 
vinculado em sua rede se ele, por razões comerciais próprias não deseja continuar 
com a contratualização.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Inclusão

§1° Nos casos de beneficiários vinculados a contratos coletivos, a 
comunicação poderá ser feita diretamente à contratante do plano, 
ficando esta responsável pelo repasse das informações aos 
beneficiários.

Em virtude do vínculo dos beneficiários com a contratante facilita tal comunicação. 
Isso significa dizer que a natureza contratual deste produto permite que seja 
considerada a possibilidade de não utilização da comunicação individualizada.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Inclusão

§1° Nos casos de beneficiários vinculados a contratos coletivos, a 
comunicação poderá ser feita diretamente à contratante do plano, 
ficando esta responsável pelo repasse das informações aos 
beneficiários.

Em virtude do vínculo dos beneficiários com a contratante facilita tal comunicação.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Inclusão

§1° Nos casos de beneficiários vinculados a contratos coletivos, a 
comunicação poderá ser feita diretamente à contratante do plano, 
ficando esta responsável pelo repasse das informações aos 
beneficiários.

Em virtude do vínculo dos beneficiários com a contratante facilita tal comunicação. 
Isso significa dizer que a natureza contratual deste produto permite que seja 
considerada a possibilidade de não utilização da comunicação individualizada.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
Parágrafo único. A forma de comunicação disposta no caput deste 
artigo está prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação.
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32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Deverão ser comunicados de forma individualizada ao contratante 
e/ou beneficiário ou responsável legal, os redimensionamentos por 
redução, as substituições e as exclusões de serviços de urgência e 
emergência ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário

A comunicação individualizada é muito importante para fins de portabilidade, pois 
é a partir dela que se inicia o prazo. Portanto não pode só mencionar o 
contratante, já que o exercício da portabilidade pode se dar por qualquer 
beneficiário inclusive de plano coletivo. Assim, a alteração faz incluir o contratante, 
beneficiário e ou responsável legal.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Inclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por encerramento de atividades da entidade hospitalar, 
por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta ou a solicitação de 
alteração de rede hospitalar seja motivada por interesse exclusivo 
da entidade hospitalar, cabendo à operadora a guarda da 
documentação comprobatória necessária por um período mínimo 
de 5 anos, devendo ser encaminhadas a ANS sempre que 
solicitadas.

Não há aplicação de cálculo de impacto sobre a massa assistida - curva ABC - 
quando motivado pelo interesse exclusivo do prestador. A ANS não pode impor 
unilateralmente ao hospital a obrigação de manter-se vinculado a uma operadora, 
se esse não é seu interesse. Trata-se de uma afronta à liberdade de negociação. 
Assim, no caso de iniciativa por parte do hospital, a exclusão deve ser 
sumariamente autorizada, cabendo à operadora assegurar o atendimento 
necessário, nos termos da RN nº 259/11. Considerando que normativa vigente 
prevê o período de guarda da documentação comprobatória, proveniente da 
movimentação de rede hospitalar, não identificamos, na atual proposta, menção 
ao período. Assim, sugerimos a inclusão de texto no referido artigo.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por encerramento de atividades da entidade hospitalar, 
por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta ou a solicitação de 
alteração de rede hospitalar seja motivada por interesse exclusivo 
da entidade hospitalar, cabendo à operadora a guarda da 
documentação comprobatória necessária por um período mínimo 
de 5 anos, devendo ser encaminhadas a ANS sempre que 
solicitadas.

Não há aplicação de cálculo de impacto sobre a massa assistida - curva ABC - 
quando motivado pelo interesse exclusivo do prestador. A ANS não pode impor 
unilateralmente ao hospital a obrigação de manter-se vinculado a uma operadora, 
se esse não é seu interesse. Trata-se de uma afronta à liberdade de negociação. 
Assim, no caso de iniciativa por parte do hospital, a exclusão deve ser 
sumariamente autorizada, cabendo à operadora assegurar o atendimento 
necessário, nos termos da RN nº 259/11. Considerando que normativa vigente 
prevê o período de guarda da documentação comprobatória, proveniente da 
movimentação de rede hospitalar, não identificamos, na atual proposta, menção 
ao período. Assim, sugerimos a inclusão de texto no referido artigo.

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando a exclusão do prestador da 
rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde não 
gerar impacto sobre a massa assistida. §1º Para %uFB01ns desta 
Resolução Normafiva, considera-se a ocorrência de impacto sobre a 
massa assisfida quando o redimensionamento envolver enfidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos atendimentos na sua 
região de saúde, nos úlfimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC). §2º Para %uFB01ns de 
delimitação do quanfitafivo de prestadores, responsáveis por até 
80% das internações, na Região de Saúde, os prestadores serão 
ordenados em ordem decrescente de número de internações. §3º 
Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos na sua 
região de saúde, entretanto, possua, individualmente, menos de 
5% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida. §4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste 
arfigo quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
mofivada por encerramento de afividades da enfidade hospitalar, 
por rescisão contratual entre a enfidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta ou a solicitação de 
alteração de rede hospitalar seja motivada por interesse exclusivo 
da entidade hospitalar, cabendo à operadora a guarda da 
documentação comprobatória necessária por um período minimo 
de 5 anos, devendo ser encaminhadas a ANS sempre que 
solicitadas. §5º Quando da análise do processo administrativo de 
alteração de rede hospitalar, caso não haja a comprovação do 

Não há aplicação de cálculo de impacto sobre a massa assistida - curva ABC - 
quando motivado pelo interesse exclusivo do prestador. A ANS não pode impor 
unilateralmente ao hospital a obrigação de manter-se vinculado a uma operadora, 
se esse não é seu interesse. Trata-se de uma afronta à liberdade de negociação. 
Assim, no caso de iniciativa por parte do hospital, a exclusão deve ser 
sumariamente autorizada, cabendo à operadora assegurar o atendimento 
necessário, nos termos da RN nº 259/11. Considerando que normativa vigente 
prevê o período de guarda da documentação comprobatória, proveniente da 
movimentação de rede hospitalar, não identificamos, na atual proposta, menção 
ao período. Assim, sugerimos a inclusão de texto no referido artigo.
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32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por encerramento de atividades da entidade hospitalar, 
por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta ou a solicitação de 
alteração de rede hospitalar seja motivada por interesse exclusivo 
da entidade hospitalar, cabendo à operadora a guarda da 
documentação comprobatória necessária por um período mínimo 
de 5 anos, devendo ser encaminhadas a ANS sempre que 
solicitadas.

Não há aplicação de cálculo de impacto sobre a massa assistida - curva ABC - 
quando motivado pelo interesse exclusivo do prestador. A ANS não pode impor 
unilateralmente ao hospital a obrigação de manter-se vinculado a uma operadora, 
se esse não é seu interesse. Trata-se de uma afronta à liberdade de negociação. 
Assim, no caso de iniciativa por parte do hospital, a exclusão deve ser 
sumariamente autorizada, cabendo à operadora assegurar o atendimento 
necessário, nos termos da RN nº 259/11. Considerando que normativa vigente 
prevê o período de guarda da documentação comprobatória, proveniente da 
movimentação de rede hospitalar, não identificamos, na atual proposta, menção 
ao período. Assim, sugerimos a inclusão de texto no referido artigo.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando a exclusão do prestador da 
rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde não 
gerar impacto sobre a massa assistida, ressalvada a hipótese em 
que o redimensionamento tiver sendo realizado em virtude da 
solicitação de rescisão a pedido do prestador.

Não há como obrigar o prestador que solicitar a rescisão manter a contratualização 
mesmo que haja impacto na massa assistida. Inclusive, a própria RN nº 259/11 
prevê que nos casos de indisponibilidade e inexistência de prestadores nos 
municípios limítrofes ou região de saúde a operadora deve garantir o atendimento, 
mesmo em rede não credenciada.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando a exclusão do prestador da 
rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde não 
gerar impacto sobre a massa assistida, ressalvada a hipótese em 
que o redimensionamento tiver sendo realizado em virtude da 
solicitação de rescisão a pedido do prestador.

Justificativa: Não há como obrigar o prestador que solicitar a rescisão manter a 
contratualização mesmo que haja impacto na massa assistida. Inclusive, a própria 
RN 259 prevê que nos casos de indisponibilidade e inexistência de prestadores nos 
municípios limítrofes ou região de saúde a operadora deve garantir o atendimento, 
mesmo em rede não credenciada.

32200 05/03/2021 12:41 AUTOGESTÃO Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por encerramento de atividades da entidade hospitalar, 
por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, bem como no 
caso de rescisão exclusiva por interesse exclusivo do prestador, 
cabendo à operadora a guarda da documentação comprobatória 
necessária.

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar, por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, bem como no caso de 
rescisão exclusiva por interesse exclusivo do prestador, cabendo à operadora a 
guarda da documentação comprobatória necessária.

32200 05/03/2021 12:41 AUTOGESTÃO Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por encerramento de atividades da entidade hospitalar, 
por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, bem como no 
caso de rescisão exclusiva por interesse exclusivo do prestador, 
cabendo à operadora a guarda da documentação comprobatória 
necessária

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação 
de exclusão de prestador hospitalar for motivada por encerramento de atividades 
da entidade hospitalar, por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, bem como no caso de 
rescisão exclusiva por interesse exclusivo do prestador, cabendo à operadora a 
guarda da documentação comprobatória necessária
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32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por uma das hipóteses a seguir, cabendo à operadora a 
guarda da documentação comprobatória necessária: I - Por 
interesse da entidade hospitalar ou motivada por sua 
ação/omissão; II - Por encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; ou III - Por rescisão contratual entre a entidade 
hospitalar e a operadora intermediária, nos casos de contratação 
indireta.

Deixar de dar tratamento diferenciado a rescisão por interesse ou culpa do hospital 
representa um latente e perigoso retrocesso para a regulamentação. Isso porque 
coloca em igualdade de tratamento um ente regulado (Operadora) sujeito a uma 
série de obrigações e sanções, com um ente não regulado (hospital) acarretando 
total desequilíbrio e submissão da Operadora perante o prestador. A partir do 
momento que o prestador solicita a rescisão contratual ou dá causa a essa rescisão 
(por exemplo, quando o prestador cobra do beneficiário algum valor referente a 
procedimento que foi coberto e pago pela Operadora; ou o prestador descumpre 
regras do contrato como imposição de nova tabela de honorários; ou quando 
ocorrer fraude ou infração por parte do prestador as normas sanitárias e fiscais em 
vigor), não há forma jurídica para a Operadora obriga-lo a continuar credenciado. 
Nesse ponto, importante considerar que o comando da Lei 9656 sobre o 
compromisso do prestador com o beneficiário é dirigido ao prestador, ente não 
regulado. Ademais, em um país de proporções continentais como o Brasil, com alta 
desigualdade de disponibilidade de prestadores de saúde, em muitas situações 
simplesmente não há outros prestadores para uma eventual substituição, o que 
agrava ainda mais a sujeição da Operadora aos desmandos de alguns prestadores. 
A rescisão por iniciativa ou culpa do prestador trata-se de fato consumado, cuja 
vontade independe da Operadora, o que é inclusive reconhecido pela própria ANS, 
por meio da Nota 393/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, como também na 
regulamentação dos prestadores não hospitalares, onde são previstas diferentes 
hipóteses especificas da ação/omissão dolosa/culposa por parte de prestadores. 
Pelo exposto, é imprescindível manter tratamento diferenciado para a rescisão por 
iniciativa/culpa do nosocômio. Essa opção evitaria o agravamento do movimento 
oportunista por parte de alguns prestadores, que se utilizam das restrições 
normativas para obtenção de vantagens indevidas junto às Operadoras.

32272 09/03/2021 18:49
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por interesse da entidade hospitalar, por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar, ou por rescisão contratual 
entre a entidade hospitalar e a operadora intermediária, nos casos 
de contratação indireta, quando a houver rescisão do contrato 
coletivo que ocasione redução de 50% ou mais do total de 
beneficiários do plano de saúde no município onde o prestador a 
ser excluído está localizado, ou quando tratar-se de plano 
exclusivo, cabendo à operadora, nesta última hipótese, a guarda da 
documentação comprobatória necessária.

Quando a entidade hospitalar não tem mais interesse na parceria, não há que se 
falar em análise da massa assistida, devendo-se permitir o redimensionamento 
para todos os produtos onde ela esteja vinculada. Em relação à rescisão do 
contrato coletivo, essa regra já existe para os prestadores não hospitalares.

32295 09/03/2021 20:44
UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE 
AUTOGESTAO EM SAUDE

Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por encerramento de atividades da entidade hospitalar, 
por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, bem como no 
caso de rescisão por interesse exclusivo do prestador, cabendo à 
operadora a guarda da documentação comprobatória necessária.

Considerando os princípios da relação contratual, é perfeitamente factível que a 
rescisão contratual ocorra por livre iniciativa do prestador, considerando a 
equidade que se espera da relação contratual. Assim, nessa situação, não há como 
se exigir a aplicação dos critérios de redimensionamento propostos na minuta 
proposta, sob pena de impossibilitar o redimensionamento que, na verdade, 
ocorrerá de qualquer forma, ante a rescisão por interesse exclusivo do prestador.
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32316 10/03/2021 12:15
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por uma das hipóteses a seguir, cabendo à operadora a 
guarda da documentação comprobatória necessária: I - Por 
interesse da entidade hospitalar ou motivada por sua 
ação/omissão; II - Por encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; ou III - Por rescisão contratual entre a entidade 
hospitalar e a operadora intermediária, nos casos de contratação 
indireta.

Deixar de dar tratamento diferenciado a rescisão por interesse ou culpa do hospital 
representa um latente e perigoso retrocesso para a regulamentação. Isso porque 
coloca em igualdade de tratamento um ente regulado (Operadora) sujeito a uma 
série de obrigações e sanções, com um ente não regulado (hospital) acarretando 
total desequilíbrio e submissão da Operadora perante o prestador. A partir do 
momento que o prestador solicita a rescisão contratual ou dá causa a essa rescisão 
(por exemplo, quando o prestador cobra do beneficiário algum valor referente a 
procedimento que foi coberto e pago pela Operadora; ou o prestador descumpre 
regras do contrato como imposição de nova tabela de honorários; ou quando 
ocorrer fraude ou infração por parte do prestador as normas sanitárias e fiscais em 
vigor), não há forma jurídica para a Operadora obriga-lo a continuar credenciado. 
Nesse ponto, importante considerar que o comando da Lei 9656 sobre o 
compromisso do prestador com o beneficiário é dirigido ao prestador, ente não 
regulado. Ademais, em um país de proporções continentais como o Brasil, com alta 
desigualdade de disponibilidade de prestadores de saúde, em muitas situações 
simplesmente não há outros prestadores para uma eventual substituição, o que 
agrava ainda mais a sujeição da Operadora aos desmandos de alguns prestadores. 
A rescisão por iniciativa ou culpa do prestador trata-se de fato consumado, cuja 
vontade independe da Operadora, o que é inclusive reconhecido pela própria ANS, 
por meio da Nota 393/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, como também na 
regulamentação dos prestadores não hospitalares, onde são previstas diferentes 
hipóteses especificas da ação/omissão dolosa/culposa por parte de prestadores. 
Pelo exposto, é imprescindível manter tratamento diferenciado para a rescisão por 
iniciativa/culpa do nosocômio. Essa opção evitaria o agravamento do movimento 
oportunista por parte de alguns prestadores, que se utilizam das restrições 
normativas para obtenção de vantagens indevidas junto às Operadoras.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por uma das hipóteses a seguir, cabendo à operadora a 
guarda da documentação comprobatória necessária: I - Por 
interesse da entidade hospitalar ou motivada por sua 
ação/omissão; II - Por encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; ou III - Por rescisão contratual entre a entidade 
hospitalar e a operadora intermediária, nos casos de contratação 
indireta.

Deixar de dar tratamento diferenciado a rescisão por interesse ou culpa do hospital 
representa um latente e perigoso retrocesso para a regulamentação. Isso porque 
coloca em igualdade de tratamento um ente regulado (Operadora) sujeito a uma 
série de obrigações e sanções, com um ente não regulado (hospital) acarretando 
total desequilíbrio e submissão da Operadora perante o prestador. A partir do 
momento que o prestador solicita a rescisão contratual ou dá causa a essa rescisão 
(por exemplo, quando o prestador cobra do beneficiário algum valor referente a 
procedimento que foi coberto e pago pela Operadora; ou o prestador descumpre 
regras do contrato como imposição de nova tabela de honorários; ou quando 
ocorrer fraude ou infração por parte do prestador as normas sanitárias e fiscais em 
vigor), não há forma jurídica para a Operadora obriga-lo a continuar credenciado. 
Nesse ponto, importante considerar que o comando da Lei 9656 sobre o 
compromisso do prestador com o beneficiário é dirigido ao prestador, ente não 
regulado. Ademais, em um país de proporções continentais como o Brasil, com alta 
desigualdade de disponibilidade de prestadores de saúde, em muitas situações 
simplesmente não há outros prestadores para uma eventual substituição, o que 
agrava ainda mais a sujeição da Operadora aos desmandos de alguns prestadores. 
A rescisão por iniciativa ou culpa do prestador trata-se de fato consumado, cuja 
vontade independe da Operadora, o que é inclusive reconhecido pela própria ANS, 
por meio da Nota 393/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, como também na 
regulamentação dos prestadores não hospitalares, onde são previstas diferentes 
hipóteses especificas da ação/omissão dolosa/culposa por parte de prestadores. 
Pelo exposto, é imprescindível manter tratamento diferenciado para a rescisão por 
iniciativa/culpa do nosocômio. Essa opção evitaria o agravamento do movimento 
oportunista por parte de alguns prestadores, que se utilizam das restrições 
normativas para obtenção de vantagens indevidas junto às Operadoras.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando a exclusão do prestador da 
rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde não 
gerar impacto sobre a massa assistida, ressalvada a hipótese em 
que o redimensionamento tiver sendo realizado em virtude da 
solicitação de rescisão a pedido do prestador.

Não há como obrigar o prestador que solicitar a rescisão manter a contratualização 
mesmo que haja impacto na massa assistida. Inclusive, a própria RN 259 prevê que 
nos casos de indisponibilidade e inexistência de prestadores nos municípios 
limítrofes ou região de saúde a operadora deve garantir o atendimento, mesmo 
em rede não credenciada.
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32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por uma das hipóteses a seguir, cabendo à operadora a 
guarda da documentação comprobatória necessária: I - Por 
interesse da entidade hospitalar ou motivada por sua 
ação/omissão; II - Por encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; ou III - Por rescisão contratual entre a entidade 
hospitalar e a operadora intermediária, nos casos de contratação 
indireta.

Deixar de dar tratamento diferenciado a rescisão por interesse ou culpa do hospital 
representa um latente e perigoso retrocesso para a regulamentação. Isso porque 
coloca em igualdade de tratamento um ente regulado (Operadora) sujeito a uma 
série de obrigações e sanções, com um ente não regulado (hospital) acarretando 
total desequilíbrio e submissão da Operadora perante o prestador. A partir do 
momento que o prestador solicita a rescisão contratual ou dá causa a essa rescisão 
(por exemplo, quando o prestador cobra do beneficiário algum valor referente a 
procedimento que foi coberto e pago pela Operadora; ou o prestador descumpre 
regras do contrato como imposição de nova tabela de honorários; ou quando 
ocorrer fraude ou infração por parte do prestador as normas sanitárias e fiscais em 
vigor), não há forma jurídica para a Operadora obriga-lo a continuar credenciado. 
Nesse ponto, importante considerar que o comando da Lei 9656 sobre o 
compromisso do prestador com o beneficiário é dirigido ao prestador, ente não 
regulado. Ademais, em um país de proporções continentais como o Brasil, com alta 
desigualdade de disponibilidade de prestadores de saúde, em muitas situações 
simplesmente não há outros prestadores para uma eventual substituição, o que 
agrava ainda mais a sujeição da Operadora aos desmandos de alguns prestadores. 
A rescisão por iniciativa ou culpa do prestador trata-se de fato consumado, cuja 
vontade independe da Operadora, o que é inclusive reconhecido pela própria ANS, 
por meio da Nota 393/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, como também na 
regulamentação dos prestadores não hospitalares, onde são previstas diferentes 
hipóteses especificas da ação/omissão dolosa/culposa por parte de prestadores. 
Pelo exposto, é imprescindível manter tratamento diferenciado para a rescisão por 
iniciativa/culpa do nosocômio. Essa opção evitaria o agravamento do movimento 
oportunista por parte de alguns prestadores, que se utilizam das restrições 
normativas para obtenção de vantagens indevidas junto às Operadoras.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando a exclusão do prestador da 
rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde não 
gerar impacto sobre a massa assistida, ressalvada a hipótese em 
que o redimensionamento tiver sendo realizado em virtude da 
solicitação de rescisão a pedido do prestador.

Não há como obrigar o prestador que solicitar a rescisão manter a contratualização 
mesmo que haja impacto na massa assistida. Inclusive, a própria RN nº 259/11 
prevê que nos casos de indisponibilidade e inexistência de prestadores nos 
municípios limítrofes ou região de saúde a operadora deve garantir o atendimento, 
mesmo em rede não credenciada.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando a exclusão do prestador da 
rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde não 
gerar impacto sobre a massa assistida, ressalvada a hipótese em 
que o redimensionamento tiver sendo realizado em virtude da 
solicitação de rescisão a pedido do prestador.

Não há como obrigar o prestador que solicitar a rescisão manter a contratualização 
mesmo que haja impacto na massa assistida. Inclusive, a própria RN nº 259/11 
prevê que nos casos de indisponibilidade e inexistência de prestadores nos 
municípios limítrofes ou região de saúde a operadora deve garantir o atendimento, 
mesmo em rede não credenciada.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando a exclusão do prestador da 
rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde não 
gerar impacto sobre a massa assistida, ressalvada a hipótese em 
que o redimensionamento tiver sendo realizado em virtude da 
solicitação de rescisão a pedido do prestador.

Não há como obrigar o prestador que solicitar a rescisão manter a contratualização 
mesmo que haja impacto na massa assistida. Inclusive, a própria RN nº 259/11 
prevê que nos casos de indisponibilidade e inexistência de prestadores nos 
municípios limítrofes ou região de saúde a operadora deve garantir o atendimento, 
mesmo em rede não credenciada.
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32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Para a comunicação individualizada, devem ser usadas as 
informações de endereço residencial, número de telefone 
%uFB01xo, número de telefone celular e endereço de correio 
eletrônico (e- mail) fornecidas pelo contratante e cadastradas no 
banco de dados da operadora. A operadora deverá informar à 
pessoa natural contratante, no momento da contratação do plano 
privado de assistência à saúde, sobre os possíveis meios de 
comunicação individualizada.

A Operadora sugere a excluir "A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de 
dispositivos móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, somente será 
válida se o destinatário responder à notificação confirmando o seu recebimento ou 
for suprida por outra forma de comunicação prevista." A sugestão leva em 
consideração o fato de a Operadora não poder condicionar a comunicação 
individualizada prevista no art. 21 ao aceite do beneficiário. A Operadora cumpriu 
com a comunicação individualizada quando do envio da mensagem de texto para 
telefone celular SMS ou aplicativo de dispositivo móveis. Com relação a 
possibilidade de escolha dos meios de comunicação por parte da pessoa natural 
contratante, sugerimos excluir tal menção da normativa. Uma vez que é de 
liberalidade da Operadora a comunicação individualizada através de um dos 6 
meios elencados por esta agencia reguladora conforme este anexo.

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Para a comunicação individualizada, devem ser usadas as 
informações de endereço residencial, número de telefone 
%uFB01xo, número de telefone celular e endereço de correio 
eletrônico (e- mail) fornecidas pelo contratante e cadastradas no 
banco de dados da operadora. A operadora deverá informar à 
pessoa natural contratante, no momento da contratação do plano 
privado de assistência à saúde, sobre os possíveis meios de 
comunicação individualizada.

A Operadora sugere a excluir "A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de 
dispositivos móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, somente será 
válida se o destinatário responder à notificação confirmando o seu recebimento ou 
for suprida por outra forma de comunicação prevista." A sugestão leva em 
consideração o fato de a Operadora não poder condicionar a comunicação 
individualizada prevista no art. 21 ao aceite do beneficiário. A Operadora cumpriu 
com a comunicação individualizada quando do envio da mensagem de texto para 
telefone celular SMS ou aplicativo de dispositivo móveis. Com relação a 
possibilidade de escolha dos meios de comunicação por parte da pessoa natural 
contratante, sugerimos excluir tal menção da normativa. Uma vez que é de 
liberalidade da Operadora a comunicação individualizada através de um dos 6 
meios elencados por esta agencia reguladora conforme este anexo.
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32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Para a comunicação individualizada, devem ser usadas as 
informações de endereço residencial, número de telefone 
%uFB01xo, número de telefone celular e endereço de correio 
eletrônico (e- mail) fornecidas pelo contratante e cadastradas no 
banco de dados da operadora. A operadora deverá informar à 
pessoa natural contratante, no momento da contratação do plano 
privado de assistência à saúde, sobre os possíveis meios de 
comunicação individualizada.

A Operadora sugere a excluir "A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de 
dispositivos móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, somente será 
válida se o destinatário responder à notificação confirmando o seu recebimento ou 
for suprida por outra forma de comunicação prevista." A sugestão leva em 
consideração o fato de a Operadora não poder condicionar a comunicação 
individualizada prevista no art. 21 ao aceite do beneficiário. A Operadora cumpriu 
com a comunicação individualizada quando do envio da mensagem de texto para 
telefone celular SMS ou aplicativo de dispositivo móveis. Com relação a 
possibilidade de escolha dos meios de comunicação por parte da pessoa natural 
contratante, sugerimos excluir tal menção da normativa. Uma vez que é de 
liberalidade da Operadora a comunicação individualizada através de um dos 6 
meios elencados por esta agencia reguladora conforme este anexo.

32200 05/03/2021 12:41 AUTOGESTÃO Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão

VII %u2013 Comunicação realizada na área logada do PIN-SS com 
comprovação de acesso (através de relatório da TI) VIII %u2013 
Comunicação para a pessoa jurídica com confirmação de 
recebimento nos contratos coletivos visando a relação contratual 
entre operadora e pessoa jurídica, nos termos da norma específica.

VII %u2013 Comunicação realizada na área logada do PIN-SS com comprovação de 
acesso (através de relatório da TI) VIII %u2013 Comunicação para a pessoa jurídica 
com confirmação de recebimento nos contratos coletivos visando a relação 
contratual entre operadora e pessoa jurídica, nos termos da norma específica.
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32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

"Para a comunicação individualizada, devem ser usadas as 
informações de endereço residencial, número de telefone 
%uFB01xo, número de telefone celular e endereço de correio 
eletrônico (e- mail) fornecidas pelo contratante e cadastradas no 
banco de dados da operadora. A operadora deverá informar à 
pessoa natural contratante, no momento da contratação do plano 
privado de assistência à saúde, sobre os possíveis meios de 
comunicação individualizada."

"A Operadora sugere a excluir ""A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de 
dispositivos móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, somente será 
válida se o destinatário responder à notificação confirmando o seu recebimento ou 
for suprida por outra forma de comunicação prevista."" A sugestão leva em 
consideração o fato de a Operadora não poder condicionar a comunicação 
individualizada prevista no art. 21 ao aceite do beneficiário. A Operadora cumpriu 
com a comunicação individualizada quando do envio da mensagem de texto para 
telefone celular SMS ou aplicativo de dispositivo móveis. Com relação a 
possibilidade de escolha dos meios de comunicação por parte da pessoa natural 
contratante, sugerimos excluir tal menção da normativa. Uma vez que é de 
liberalidade da Operadora a comunicação individualizada através de um dos 6 
meios elencados por esta agencia reguladora conforme este anexo. "

32295 09/03/2021 20:44
UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE 
AUTOGESTAO EM SAUDE

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão

VII %u2013 Comunicação realizada na área logada do PIN-SS com 
comprovação de acesso (através de relatório do setor de 
tecnologia); VIII %u2013 Comunicação para a pessoa jurídica, por 
meio hábil, nos contratos coletivos visando a relação contratual 
entre operadora e pessoa jurídica, quando assim IX %u2013 
Comunicação incorporada nos boletos enviados aos beneficiários 
com relação à contraprestação pecuniária.

A teor do que prevê a RN nº. 137, é previsto que a relação não seja direta com os 
beneficiários, especialmente quando há a figura da patrocinadora, de modo que a 
comunicação direta deve ser feita à pessoa jurídica e não aos beneficiários. A 
inclusão via área logada, prestigia o disposto na RN nº. 389, bem como o avanço da 
tecnologia. Com relação à possibilidade de incorporação por meio de informação 
no boleto, denota-se perfeitamente cabível, vez que é um mecanismo já integrante 
dos serviços administrativos das operadoras, bem como meio mais utilizado como 
pagamento pelos beneficiários, o que poderia, inclusive, diminuir o impacto 
financeiro para cumprimento da norma neste aspecto, pois se trata de um 
mecanismo já utilizado. Além disto, alguns precedentes da ANS corroboram com 
esta possibilidade. Para fins de cumprimento do art. 17, da Lei nº. 9.656, de 1998, a 
comunicação no Portal Corporativo e/ou área logada se mostra adequada.

32351 10/03/2021 13:47 UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Deverão ser comunicados de forma individualizada aos 
beneficiários ou contratantes do plano de saúde, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.
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32351 10/03/2021 13:47 UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
A forma de comunicação aos beneficiários ou contratantes do 
plano de saúde disposta no caput deste artigo está prevista no 
Anexo desta Resolução Normativa.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.

32351 10/03/2021 13:47 UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Para a comunicação aos beneficiários ou contratantes do plano de 
saúde, devem ser usadas as informações de endereço residencial, 
número de telefone %uFB01xo, número de telefone celular e 
endereço de correio eletrônico (e- mail) fornecidas pelo 
contratante e cadastradas no banco de dados da operadora.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residêncial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.

32351 10/03/2021 13:47 UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, somente será 
válida se o destinatário, beneficiário ou contratante do plano de 
saúde, responder à notificação confirmando o seu recebimento ou 
for suprida por outra forma de comunicação prevista.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.
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32351 10/03/2021 13:47 UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A operadora deverá informar à pessoa natural o contratante, no 
momento da contratação do plano privado de assistência à saúde, 
sobre os possíveis meios de comunicação individualizada, bem 
como sobre a possibilidade de escolha dos meios de comunicação 
de sua preferência.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. A 
responsabilidade das informações compartilhadas com a operadora é da Pessoa 
jurídica contratante, pois ela quem realiza a inscrição do beneficiário no plano de 
saúde. Desta forma a Pessoa Jurídica Contratante, fica responsável pela divulgação 
da informação aos beneficiários, bem como fornecimento de endereço de e-mail, 
celular e outros.

32351 10/03/2021 13:47 UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A operadora deverá promover a ampla divulgação sobre os 
possíveis meios de comunicação aos beneficiários ou contratante 
individualizada, principalmente aos às pessoas naturais que 
contrataram plano de saúde antes da vigência desta Resolução 
Normativa.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. A 
responsabilidade das informações compartilhadas com a operadora é da Pessoa 
jurídica contratante, pois ela quem realiza a inscrição do beneficiário no plano de 
saúde. Desta forma a Pessoa Jurídica Contratante, fica responsável pela divulgação 
da informação aos beneficiários, bem como fornecimento de endereço de e-mail, 
celular e outros.

32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada aos 
beneficiários ou contratantes do plano de saúde, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residência. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a entender que inclusive os dependentes do titular, menores 
ou maiores de idade deverão ser comunicados.
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32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
Parágrafo único. A forma de comunicação aos beneficiários ou 
contratantes do plano de saúde disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residência. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a entender que inclusive os dependentes do titular, menores 
ou maiores de idade deverão ser comunicados.

32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Para a comunicação individualizada, devem ser usadas as 
informações de endereço residencial, número de telefone 
%uFB01xo, número de telefone celular e endereço de correio 
eletrônico (e- mail) fornecidas pelo contratante e cadastradas no 
banco de dados da operadora. ALTERAR: Para a comunicação aos 
beneficiários ou contratantes do plano de saúde, devem ser usadas 
as informações de endereço residencial, número de telefone 
%uFB01xo, número de telefone celular e endereço de correio 
eletrônico (e- mail) fornecidas pelo contratante e cadastradas no 
banco de dados da operadora.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residência. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a entender que inclusive os dependentes do titular, menores 
ou maiores de idade deverão ser comunicados.

32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, somente será 
válida se o destinatário responder à noti%uFB01cação confirmando 
o seu recebimento ou for suprida por outra forma de comunicação 
prevista. ALTERAR: A comunicação realizada por SMS ou aplicativo 
de dispositivos móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, 
somente será válida se o destinatário, beneficiário ou contratante 
do plano de saúde, responder à noti%uFB01cação confirmando o 
seu recebimento ou for suprida por outra forma de comunicação 
prevista.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residência. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a entender que inclusive os dependentes do titular, menores 
ou maiores de idade deverão ser comunicados.
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32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A operadora deverá informar à pessoa natural contratante, no 
momento da contratação do plano privado de assistência à saúde, 
sobre os possíveis meios de comunicação individualizada, bem 
como sobre a possibilidade de escolha dos meios de comunicação 
de sua preferência. ALTERAR: A operadora deverá informar o 
contratante, no momento da contratação do plano privado de 
assistência à saúde, sobre os possíveis meios de comunicação 
individualizada, bem como sobre a possibilidade de escolha dos 
meios de comunicação de sua preferência.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residência. A 
responsabilidade das informações compartilhadas com a operadora é da Pessoa 
jurídica contratante, pois ela quem realiza a inscrição do beneficiário no plano de 
saúde. Desta forma a Pessoa Jurídica Contratante, fica responsável pela divulgação 
da informação aos beneficiários, bem como fornecimento de endereço de e-mail, 
celular e outros.

32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A operadora deverá promover a ampla divulgação sobre os 
possíveis meios de comunicação individualizada, principalmente às 
pessoas naturais que contrataram plano de saúde antes da vigência 
desta Resolução Normativa. ALTERAR: A operadora deverá 
promover a ampla divulgação sobre os possíveis meios de 
comunicação aos beneficiários ou contratante, principalmente aos 
que contrataram plano de saúde antes da vigência desta Resolução 
Normativa.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residência. A 
responsabilidade das informações compartilhadas com a operadora é da Pessoa 
jurídica contratante, pois ela quem realiza a inscrição do beneficiário no plano de 
saúde. Desta forma a Pessoa Jurídica Contratante, fica responsável pela divulgação 
da informação aos beneficiários, bem como fornecimento de endereço de e-mail, 
celular e outros.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Sobre o tema %u201Ccomunicação%u201D requer que o termo 
%u201Cindividualizada%u201D seja retirado. Propõe a seguinte 
redação: %u201CArt.21º Deverão ser comunicados ao titular 
beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições 
e as exclusões de serviços de urgência e emergência ocorridos 
dentro do município de residência do beneficiário%u201D.

Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma operacionalização 
limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao %u201CAR%u201D, sendo que 
atualmente a ANS já admite diversos meios eletrônicos de notificação. Quanto ao 
acréscimo %u201Cbeneficiário titular%u201D: Considerando que este é 
responsável pelo contrato e movimentações de dependentes, além disso tal 
alteração se faz necessária, tendo em vista que nem sempre o beneficiário 
comunica posteriores alterações à operadora, seja de números telefônicos, 
endereço, etc.
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32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Inclusão

§1° Nos casos de beneficiários vinculados a contratos coletivos, a 
comunicação poderá ser feita diretamente à contratante do plano, 
ficando esta responsável pelo repasse das informações aos 
beneficiários.

Em virtude do vínculo dos beneficiários com a contratante facilita tal comunicação.

32354 10/03/2021 14:30
UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Deverão ser comunicados de forma individualizada aos 
beneficiários ou contratantes do plano de saúde, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.

32354 10/03/2021 14:30
UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
Parágrafo único. A forma de comunicação aos beneficiários ou 
contratantes do plano de saúde disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.

32354 10/03/2021 14:30
UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Para a comunicação aos beneficiários ou contratantes do plano de 
saúde, devem ser usadas as informações de endereço residencial, 
número de telefone %uFB01xo, número de telefone celular e 
endereço de correio eletrônico (e- mail) fornecidas pelo 
contratante e cadastradas no banco de dados da operadora.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.
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32354 10/03/2021 14:30
UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, somente será 
válida se o destinatário, beneficiário ou contratante do plano de 
saúde, responder à notificação confirmando o seu recebimento ou 
for suprida por outra forma de comunicação

: Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.

32354 10/03/2021 14:30
UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A operadora deverá informar à pessoa natural o contratante, no 
momento da contratação do plano privado de assistência à saúde, 
sobre os possíveis meios de comunicação individualizada, bem 
como sobre a possibilidade de escolha dos meios de comunicação 
de sua preferência

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residêncial. A 
responsabilidade das informações compartilhadas com a operadora é da Pessoa 
jurídica contratante, pois ela quem realiza a inscrição do beneficiário no plano de 
saúde. Desta forma a Pessoa Jurídica Contratante, fica responsável pela divulgação 
da informação aos beneficiários, bem como fornecimento de endereço de e-mail, 
celular e outros.
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UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A operadora deverá promover a ampla divulgação sobre os 
possíveis meios de comunicação aos beneficiários ou contratante 
individualizada, principalmente aos às pessoas naturais que 
contrataram plano de saúde antes da vigência desta Resolução 
Normativa

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. A 
responsabilidade das informações compartilhadas com a operadora é da Pessoa 
jurídica contratante, pois ela quem realiza a inscrição do beneficiário no plano de 
saúde. Desta forma a Pessoa Jurídica Contratante, fica responsável pela divulgação 
da informação aos beneficiários, bem como fornecimento de endereço de e-mail, 
celular e outros.

32363 10/03/2021 16:02 Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Deverão ser comunicados de forma individualizada aos 
beneficiários ou contratantes do plano de saúde, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a entender que inclusive os dependentes do titular, menores 
ou maiores de idade deverão ser comunicados.

32363 10/03/2021 16:02 Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
A forma de comunicação aos beneficiários ou contratantes do 
plano de saúde disposta no caput deste artigo está prevista no 
Anexo desta Resolução Normativa.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a entender que inclusive os dependentes do titular, menores 
ou maiores de idade deverão ser comunicados.
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32363 10/03/2021 16:02 Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Para a comunicação aos beneficiários ou contratantes do plano de 
saúde, devem ser usadas as informações de endereço residencial, 
número de telefone %uFB01xo, número de telefone celular e 
endereço de correio eletrônico (e- mail) fornecidas pelo 
contratante e cadastradas no banco de dados da operadora.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a entender que inclusive os dependentes do titular, menores 
ou maiores de idade deverão ser comunicados.

32363 10/03/2021 16:02 Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, somente será 
válida se o destinatário, beneficiário ou contratante do plano de 
saúde, responder à notificação confirmando o seu recebimento ou 
for suprida por outra forma de comunicação prevista.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a entender que inclusive os dependentes do titular, menores 
ou maiores de idade deverão ser comunicados.
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REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A operadora deverá informar o contratante, no momento da 
contratação do plano privado de assistência à saúde, sobre os 
possíveis meios de comunicação individualizada, bem como sobre a 
possibilidade de escolha dos meios de comunicação de sua 
preferência.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. A 
responsabilidade das informações compartilhadas com a operadora é da Pessoa 
jurídica contratante, pois ela quem realiza a inscrição do beneficiário no plano de 
saúde. Desta forma a Pessoa Jurídica Contratante, fica responsável pela divulgação 
da informação aos beneficiários, bem como fornecimento de endereço de e-mail, 
celular e outros.

32363 10/03/2021 16:02 Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A operadora deverá promover a ampla divulgação sobre os 
possíveis meios de comunicação aos beneficiários ou contratante, 
principalmente aos que contrataram plano de saúde antes da 
vigência desta Resolução Normativa.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. A 
responsabilidade das informações compartilhadas com a operadora é da Pessoa 
jurídica contratante, pois ela quem realiza a inscrição do beneficiário no plano de 
saúde. Desta forma a Pessoa Jurídica Contratante, fica responsável pela divulgação 
da informação aos beneficiários, bem como fornecimento de endereço de e-mail, 
celular e outros.

32366 10/03/2021 19:31 UNIMED ÇACADOR Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Deverão ser comunicados de forma individualizada aos 
beneficiários ou contratantes do plano de saúde, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.
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32366 10/03/2021 19:31 UNIMED ÇACADOR Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
A forma de comunicação aos beneficiários ou contratantes do 
plano de saúde disposta no caput deste artigo está prevista no 
Anexo desta Resolução Normativa.

Quando se tratar de plano coletivo, especialmente empresarial, por vezes a 
empresa apenas informa o endereço comercial dos empregados, comprometendo 
a comunicação direta ao beneficiário em seu endereço residencial. Desta forma, a 
comunicação poderá ser realizada a Pessoa Jurídica Contratante, ficando esta 
responsável pela divulgação da informação aos beneficiários. Ademais o termo 
individualizado, leva a enter que inclusive os dependentes do titular, menores ou 
maiores de idade deverão ser comunicados.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Propõe a alteração do texto normativo, com as seguintes redações: 
II - mensagem de texto para telefones celulares (SMS), informados 
pelo beneficiário quando da realização do cadastro, não se 
responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
números que não forem devidamente comunicadas. III - mensagem 
em aplicativo de dispositivos móveis que permita a troca de 
mensagens criptografadas (Whatsapp, Telegram, Messenger ou 
outro aplicativo que disponha de tal recurso), informados pelo 
beneficiário quando da realização do cadastro, não se 
responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
dados que não forem devidamente comunicadas. VII %u2013 
Divulgação por meio no PIN-ISS. Propõe a alteração do texto 
relativo à possibilidade de comunicação, com a seguinte redação: A 
comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, será válida se 
os recursos tecnológicos conseguirem comprovar a ciência do 
destinatário, sendo dispensada a necessidade de o beneficiário 
responder à notificação ou confirmar o seu recebimento, ou for 
suprida por outra forma de comunicação prevista.

Justificativa para incisos II e III: Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no 
cumprimento das obrigações que lhe são impostas, tendo em vista que existem 
muitos casos em que o beneficiário não busca atualizar os seus dados junto à OPS, 
ficando praticamente inacessível. Justificativa para inciso VII: A própria 
regulamentação da ANS prevê a disponibilização de informações aos beneficiários 
e consumidores de modo geral no Portal da Operadora e no PIN-SS, portanto, para 
facilitação da operacionalização da operadora, bem como melhor comunicação 
com o beneficiário, que seja incluída a possibilidade de utilização de divulgação via 
PIN-ISS. Justificativa para forma de comunicação ao beneficiário prevista após o 
inciso VII: Não condicionar os meios de comunicação à confirmação de 
recebimento, tendo em vista a responsabilidade dos beneficiários em atualização 
cadastral e ativação de seus meios eletrônicos junto à operadora.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Proposta: II - mensagem de texto para telefones celulares (SMS), 
informados pelo beneficiário quando da realização do cadastro, não 
se responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
números que não forem devidamente comunicadas.

Justificativa: Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no cumprimento das 
obrigações que lhe são impostas, tendo em vista que existem muitos casos em que 
o beneficiário não cuida de atualizar os seus dados junto à OPS, ficando 
praticamente inacessível.
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32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Proposta: III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis que 
permita a troca de mensagens criptografadas (Whatsapp, 
Telegram, Messenger ou outro aplicativo que disponha de tal 
recurso), informados pelo beneficiário quando da realização do 
cadastro, não se responsabilizando a Operadora de Saúde por 
eventuais trocas de dados que não forem devidamente 
comunicadas

Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no cumprimento das obrigações 
que lhe são impostas, tendo em vista que existem muitos casos em que o 
beneficiário não cuida de atualizar os seus dados junto à OPS, ficando 
praticamente inacessível.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, será válida se 
os recursos tecnológicos conseguirem comprovar a ciência do 
destinatário, sendo dispensada a neessidade de o beneficiário 
responder à notificação ou confirmar o seu recebimento, ou for 
suprida por outra forma de comunicação prevista.

Não condicionar quando os meios de comunicação for possível confirmar que 
houve o recebimento. Lembrar do entendimento DIFIS 13
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32276 09/03/2021 15:54 UNIMED CAMPINAS - 335690 Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração
IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou pelo sistema 
URA (unidade de resposta audível);

Alteração no item IV do anexo, pois não é viável exigir a confirmação de dados.

32281 09/03/2021 19:07 UNIMED CAMPINAS - 335690 Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Exclusão

Exclusão apenas do paragrafo abaixo do Anexo. "A comunicação realizada por SMS 
ou aplicativo de dispositivos móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, 
somente será válida se o destinatário responder à notificação confirmando o seu 
recebimento ou for suprida por outra forma de comunicação prevista." 
Justificativa: Não é viável exigir a resposta à notificação.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Exclusão

A comunicação por meio do portal da Operadora já é uma realidade testada e 
validada em termos de efetividade e alcance. A exigência de implantação de uma 
comunicação individualizada representará um alto custo e de baixa efetividade, 
especialmente para pequenas operadoras regionais.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Exclusão Mesmas razões apresentadas quanto ao caput.
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32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão Texto: PIN-SS

Atualmente a ANS já exige canal de comunicação próprio com o beneficiário e não 
o utiliza em seus normativos, que é o PIN-SS. Reforça que a comunicação no portal 
da operadora já é suficiente, porém se não for este o entendimento da ANS, o PIN-
SS é mecanismo possível para a finalidade desejada.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Inclusão
Parágrafo único. A forma de comunicação disposta no caput deste 
artigo está prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma operacionalização 
limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao %u201CAR%u201D, sendo que 
atualmente a ANS já admite diversos meios eletrônicos de notificação.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
Parágrafo único. A forma de comunicação disposta no caput deste 
artigo está prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação.

32360 10/03/2021 18:49 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

II - mensagem de texto para telefones celulares (SMS), informados 
pelo beneficiário quando da realização do cadastro, não se 
responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
números que não forem devidamente comunicadas.

Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no cumprimento das obrigações 
que lhe são impostas, tendo em vista que existem muitos casos em que o 
beneficiário não busca atualizar os seus dados junto à OPS, ficando praticamente 
inacessível.
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32360 10/03/2021 18:49 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis que permita a 
troca de mensagens criptografadas (Whatsapp, Telegram, 
Messenger ou outro aplicativo que disponha de tal recurso), 
informados pelo beneficiário quando da realização do cadastro, não 
se responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
dados que não forem devidamente comunicadas.

Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no cumprimento das obrigações 
que lhe são impostas, tendo em vista que existem muitos casos em que o 
beneficiário não busca atualizar os seus dados junto à OPS, ficando praticamente 
inacessível.

32360 10/03/2021 18:49 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão VII %u2013 Divulgação por meio no PIN-ISS.

A própria regulamentação da ANS prevê a disponibilização de informações aos 
beneficiários e consumidores de modo geral no Portal da Operadora e no PIN-SS, 
portanto, para facilitação da operacionalização da operadora, bem como melhor 
comunicação com o beneficiário, que seja incluída a possibilidade de utilização de 
divulgação via PIN-ISS.
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32360 10/03/2021 18:49 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, será válida se 
os recursos tecnológicos conseguirem comprovar a ciência do 
destinatário, sendo dispensada a necessidade de o beneficiário 
responder à notificação ou confirmar o seu recebimento, ou for 
suprida por outra forma de comunicação prevista.

Não condicionar os meios de comunicação à confirmação de recebimento, tendo 
em vista a responsabilidade dos beneficiários em atualização cadastral e ativação 
de seus meios eletrônicos junto à operadora.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Propõe a alteração do texto normativo, com as seguintes redações: 
II - mensagem de texto para telefones celulares (SMS), informados 
pelo beneficiário quando da realização do cadastro, não se 
responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
números que não forem devidamente comunicadas. III - mensagem 
em aplicativo de dispositivos móveis que permita a troca de 
mensagens criptografadas (Whatsapp, Telegram, Messenger ou 
outro aplicativo que disponha de tal recurso), informados pelo 
beneficiário quando da realização do cadastro, não se 
responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
dados que não forem devidamente comunicadas. VII Divulgação 
por meio no PIN-ISS. Propõe a alteração do texto relativo à 
possibilidade de comunicação, com a seguinte redação: A 
comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, será válida se 
os recursos tecnológicos conseguirem comprovar a ciência do 
destinatário, sendo dispensada a necessidade de o beneficiário 
responder à notificação ou confirmar o seu recebimento, ou for 
suprida por outra forma de comunicação prevista.

Justificativa para incisos II e III: Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no 
cumprimento das obrigações que lhe são impostas, tendo em vista que existem 
muitos casos em que o beneficiário não busca atualizar os seus dados junto à OPS, 
ficando praticamente inacessível. Justificativa para inciso VII: A própria 
regulamentação da ANS prevê a disponibilização de informações aos beneficiários 
e consumidores de modo geral no Portal da Operadora e no PIN-SS, portanto, para 
facilitação da operacionalização da operadora, bem como melhor comunicação 
com o beneficiário, que seja incluída a possibilidade de utilização de divulgação via 
PIN-ISS. Justificativa para forma de comunicação ao beneficiário prevista após o 
inciso VII: Não condicionar os meios de comunicação à confirmação de 
recebimento, tendo em vista a responsabilidade dos beneficiários em atualização 
cadastral e ativação de seus meios eletrônicos junto à operadora.

32368 10/03/2021 20:22 OPERADORA DE SAÚDE Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Exclusão
Sugestionamos que a comunicação individualizada constante neste artigo seja 
optativa, mantendo apenas a divulgação obrigatório no portal da operadora e 
central de atendimento.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados ao titular beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma operacionalização 
limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao %u201CAR%u201D, sendo que 
atualmente a ANS já admite diversos meios eletrônicos de notificação. Quanto ao 
acréscimo %u201Cbeneficiário titular%u201D: Considerando que este é 
responsável pelo contrato e movimentações de dependentes, além disso tal 
alteração se faz necessária, tendo em vista que nem sempre o beneficiário 
comunica posteriores alterações à operadora, seja de números telefônicos, 
endereço, etc.
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32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados no site da operadora, de forma 
clara e de fácil acesso, os redimensionamentos por redução, as 
substituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência 
por município.

A condição posta é cara - o que impacta no preço do plano -, burocrática e morosa. 
A exigência de comunicação pessoal é um retrocesso, neste caso. Precisamos que 
ANS tome medidas para desburocratizar e auxiliar a reduzir os custos da operação. 
O Beneficiário pode ser orientado a buscar as informações no site.

32588 10/03/2021 23:54
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR

Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração

Parágrafo segundo. No caso de descredenciamento de um hospital 
no referido município, o bene%uFB01ciário terá 60 dias, contados 
da data da ciência do descredenciamento, para solicitar a 
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.%u201D

Alterar de "Parágrafo único" para "Parágrafo segundo", tendo em vista a proposta 
de criação do "Parágrafo primeiro".

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Inclusão

§5º Também será considerado como critério de impacto sobre a 
massa assistida a exclusão de entidade hospitalar com qualificação, 
devendo ser mantido no Municípi, Município Limitrófe ou Território 
da Saúde Suplementar prestador que também possua o mesmo 
atributo de qualificação do prestador hospitalar a ser excluído.

Além dos critérios de utilização, em cumprimento ao disposto na Lei n° 9.656/98, o 
impacto sobre a massa assistida deve considerar a manutenção de equivalência de 
qualidade, motivo pelo qual se propõe a inclusão do artigo.

32477 10/03/2021 20:00 ANAB Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando comprovadamente a exclusão 
do prestador da rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde não gerar impacto sobre a massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32478 10/03/2021 20:01 ANAB Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando comprovadamente a exclusão 
do prestador da rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde não gerar impacto sobre a massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32479 10/03/2021 23:01 ANAB Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando comprovadamente a exclusão 
do prestador da rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde não gerar impacto sobre a massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32480 10/03/2021 20:01 ANAB Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando comprovadamente a exclusão 
do prestador da rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde não gerar impacto sobre a massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32481 10/03/2021 20:01 ANAB Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando comprovadamente a exclusão 
do prestador da rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde não gerar impacto sobre a massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32482 10/03/2021 20:01 ANAB Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando comprovadamente a exclusão 
do prestador da rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde não gerar impacto sobre a massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32483 10/03/2021 20:01 ANAB Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando comprovadamente a exclusão 
do prestador da rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde não gerar impacto sobre a massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.
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32484 10/03/2021 20:01 ANAB Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Alteração

Art. 13º A autorização para redimensionamento de rede hospitalar 
por redução será concedida quando comprovadamente a exclusão 
do prestador da rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde não gerar impacto sobre a massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Inclusão

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, devendo ser 
observadas as regras de localização e utilização estabelecidas no 
art. 7º desta Resolução. Parágrafo Único: A metodologia de 
comparabilidade será objeto de Instrução Normativa da Diretoria 
de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO e será divulgada no 
endereço eletrônico da ANS na Internet.

Inclusão de § único: É necessário esclarecer/detalhar como será regra de avaliação 
(metodologia de comparabilidade)

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Alteração

Art. 14º (...) Parágrafo Único: A metodologia de comparabilidade 
será objeto de Instrução Normativa da Diretoria de Normas e 
Habilitação dos Produtos - DIPRO e será divulgada no endereço 
eletrônico da ANS na Internet.

É necessário esclarecer/detalhar como será regra de avaliação (metodologia de 
comparabilidade)

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Alteração
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 365 dias após sua 
publicação.

O prazo de 180 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
meses

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Alteração
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 365 dias após sua 
publicação.

O prazo de 180 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
meses.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Alteração
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 365 dias após sua 
publicação.

O prazo de 180 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
meses

32290 09/03/2021 16:28
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Alteração
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 360 dias após sua 
publicação.

O prazo de 180 dias não é suficiente para implementação das novas regras, que 
demandarão mais tempo para análise dos contratos e ajustes nos sistemas. A 
FenaSaúde sugere que o prazo seja ampliado para 360 dias.

32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Alteração
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 365 dias após sua 
publicação.

O prazo de 180 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 12 
meses

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º É vedada a exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º.

Considerando que os serviços de Urgência e Emergência tem o condão de oferecer 
assistência em situações críticas que demandam ação imediata, é imprescindivel 
que a atenção nos hospitais mais utilizados seja mantida de maneira integral sob 
riscos de desestímulo ao uso de emergências hospitalatres em situações de real 
perigo de morte.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º Não poderá ocorrer a exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares cujo 
redimensionamento por redução ocasione impacto à massa 
assistida, conforme estabelecido no art. 13º.

Considerando que os serviços de Urgência e Emergência tem o condão de oferecer 
assistência em situações críticas que demandam ação imediata, é imprescindível a 
manutenção dos estabelecimentos com maior utilização no produto.

32526 10/03/2021 23:16 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.
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32527 10/03/2021 23:16 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32528 10/03/2021 23:16 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32529 10/03/2021 23:16 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32530 10/03/2021 20:16 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32531 10/03/2021 20:16 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32532 10/03/2021 23:16 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.
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32533 10/03/2021 23:16 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32534 10/03/2021 23:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32535 10/03/2021 23:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32536 10/03/2021 20:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32537 10/03/2021 20:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32538 10/03/2021 23:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.
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32539 10/03/2021 20:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32540 10/03/2021 20:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32541 10/03/2021 20:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32542 10/03/2021 20:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32543 10/03/2021 23:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32544 10/03/2021 20:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.
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32545 10/03/2021 20:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32546 10/03/2021 23:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32547 10/03/2021 20:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32548 10/03/2021 23:17 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32549 10/03/2021 20:19 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32550 10/03/2021 20:19 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.
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32551 10/03/2021 20:20 ANAB Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e Emergência, 
contratados em entidades hospitalares cujo redimensionamento 
por redução ocasione impacto à massa assistida, conforme 
estabelecido no art. 13º, não será permitida.

1) A Substituição/exclusão do serviço de urgência e emergência afetará o acesso a 
garantia assistêncial. Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a 
relação contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização. 2) Ademais, o fator urgência e 
emergência implica no risco imediato de vida, ao passo que, ao buscar um 
prestador em munícipio limítrofe o beneficiário ficará em situação vulnerável.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 15º

Art. 15º A exclusão de serviços de Urgência e 
Emergência, contratados em entidades hospitalares 
cujo redimensionamento por redução ocasione 
impacto à massa assistida, conforme estabelecido no 
art. 13º, somente poderá ocorrer mediante 
substituição do serviço de urgência e emergência, 
devendo ser observadas as regras de localização e 
utilização estabelecidas no art. 7º desta Resolução.

Alteração
preocupação com os deslocamentos e as distâncias em casos de 
urgência e emergência

Não é possível a substituição de serviços de urgência e emergência em municípios 
limítrofes e, muito menos, na região de saúde, sob pena de evidentes dificuldades 
aos consumidores nos momentos mais críticos de utilização do plano de saúde, o 
que poderá acarretar onerosidade excessiva ao consumidor, desequilíbrio 
contratual em desfavor do consumidor e risco à vida e à saúde, práticas que 
contrariam direitos básicos dos consumidores previstos no art. 6º da Lei 8.078/90.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração Alterar "rescisão contratual", em razão da imprecisão do termo.

Consta %u201Crescisão contratual%u201D, expressão que gera divergências. Na 
forma sugerida na minuta, aproxima-se da resilição bilateral (distrato); mas a parte 
final do § 4º aproxima-se da resolução contratual. A imprecisão do termo utilizado 
poderá acarretar dúvidas, inclusive quanto ao controle (ou não) pela agência 
reguladora. De qualquer forma, propõe-se a utilização de redação mais clara. Arts. 
472/475 do Código Civil.

32475 10/03/2021 19:59 ANAB Art. 10º - Caput

Art. 10º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar redimensionamento de 
rede hospitalar por redução, nos termos da Lei nº 
9.656, de 1998, desde que:

Alteração

Art. 10º Às operadoras de planos de assistência à saúde é 
permitido, desde que obedecidos os critérios legais e regulatórios, 
realizar redimensionamento de rede hospitalar por redução, nos 
termos da Lei nº 9.656, de 1998, desde que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32476 10/03/2021 19:59 ANAB Art. 10º - Caput

Art. 10º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar redimensionamento de 
rede hospitalar por redução, nos termos da Lei nº 
9.656, de 1998, desde que:

Alteração

Art. 10º Às operadoras de planos de assistência à saúde é 
permitido, desde que obedecidos os critérios legais e regulatórios, 
realizar redimensionamento de rede hospitalar por redução, nos 
termos da Lei nº 9.656, de 1998, desde que:

Trata-se apenas de adequação da redação.

32341 10/03/2021 11:13 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Exclusão

A supressão do § 3º de decorre do fato de que, o prestador a ser excluído, ainda 
que represente menos de 5% dos atendimentos individuais, está inserido no 
conjunto de prestadores responsáveis por grande parte dos atendimentos da 
massa assistida (80%). Portanto, encontra-se na cadeia de prestadores mais 
utilizados pelos usuários da rede hospitalar. Assim, retirar esse prestador pode 
trazer prejuízos ao consumidor devendo, portanto, ser mantido todo o conjunto de 
entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos atendimentos na região de 
saúde.

32589 10/03/2021 21:26
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (IDEC)

Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Exclusão

A regra acima permite redimensionar excluindo prestadores que correspondam 
aos 80% da Curva ABC, desde que eles correspondam a menos de 5% dos 
atendimentos na curva. O problema é que esse prestador, embora pouco 
impactante para a massa geral, pode ser relevante para uma microrregião ou 
mercado relevante, impactando o consumidor dentro desse território. Há, nesse 
caso, risco de o usuário do plano de saúde ter que se deslocar mais para ter 
atendimento.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Exclusão

Ainda que o prestador de serviços a ser excluído não represente 5% dos 
atendimentos de sua região de saúde, poderá ser o grande responsável pelo 
atendimento de determinado plano de saúde de sua cidade, o que poderá 
acarretar onerosidade excessiva ao consumidor e desequilíbrio contratual em 
desfavor do consumidor, vedados pelo art. 6º da Lei 8.078/90.
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32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Exclusão

Não há justificativa para essa exceção, que é do interesse do 
consumidor/beneficiário. Ademais, é necessário destacar que a OPS que contratou 
os serviços através de intermediários estava ciente da ingerência quanto ao 
descredenciamento, o que não afasta o seu dever de manutenção de uma rede 
qualificada e de transparência perante os seus beneficiários. A proposta de 
redação nos moldes apresentados fomentará uma mercado paralelo de 
contratação de rede indireta, desobrigando as comunicações para as OPS que 
fizerem uso desse dispositivo, o que não se coaduna com o tratamento isonômico 
prescrito pelo Código de Defesa do Consumidor.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 22º

Art. 22º As formas de comunicação de que trata esta 
seção não exime a operadora de atender às 
disposições da RN nº 285, de 23 de dezembro de 
2011 e suas atualizações.

Inclusão

Art.XXº. No caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, será 
assegurado ao beneficiário internado a conclusão do seu 
tratamento até a alta hospitalar.

Proposta de inclusão para adequação ao disposto no §2º do artigo 17 da Lei nº 
9.656/1998. É imprescindível para a melhor assistência que o paciente internado 
não se sujeite à transferência e descontinuidade de tratamento em casos de 
alteração de rede assistencial."

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

Para a comunicação individualizada, devem ser usadas as 
informações de endereço residencial, número de telefone fixo, 
número de telefone celular e endereço de correio eletrônico 
(email) fornecidas pelo contratante, e/ou beneficiário ou 
responsável legal, e cadastradas no banco de dados da operadora. 
A operadora deverá informar à pessoa natural contratante, no 
momento da contratação do plano privado de assistência à saúde 
individual ou familiar, ou o beneficiário quando da sua adesão ao 
plano coletivo, sobre os possíveis meios de comunicação 
individualizada, bem como sobre a possibilidade de escolha dos 
meios de comunicação de sua preferência. A operadora deverá 
informar ao contratante e/ou beneficiário ou responsável legal 
sobre a necessidade de manter as suas informações cadastrais 
atualizadas, sob pena de a notificação ser considerada válida se for 
realizada com base numa informação do banco de dados da 
operadora cuja atualização não foi feita pelo contratante e/ou 
beneficiário ou responsável legal. A operadora deverá promover a 
ampla divulgação sobre os possíveis meios de comunicação 
individualizada, principalmente às pessoas naturais que 
contrataram ou aderiram ao plano de saúde antes da vigência 
desta Resolução Normativa.

Sugere-se alterar a redação dos itens acima, posto que a norma vale para todos os 
tipos de contratação de produtos. Vale dizer que a alteração de rede hospitalar 
pode ensejar a portabilidade, e é a partir da comunicação individualizada que se 
inicia a contagem do prazo para o exercício da mesma. Portanto há que se 
considerar relevante a previsão do contratante e do beneficiário ou responsável 
legal.
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32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos correios, não sendo 
necessária a assinatura do contratante, beneficiário ou responsável 
legal; VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante, beneficiário ou 
responsável legal.

Sugere-se alterar a redação dos itens acima, posto que a norma vale para todos os 
tipos de contratação de produtos. Vale dizer que a alteração de rede hospitalar 
pode ensejar a portabilidade, e é a partir da comunicação individualizada que se 
inicia a contagem do prazo para o exercício da mesma. Portanto há que se 
considerar relevante a previsão do contratante e do beneficiário ou responsável 
legal.

32485 10/03/2021 20:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32486 10/03/2021 20:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32487 10/03/2021 23:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32488 10/03/2021 20:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32489 10/03/2021 20:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32490 10/03/2021 20:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32491 10/03/2021 20:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32492 10/03/2021 23:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32493 10/03/2021 23:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32494 10/03/2021 20:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32495 10/03/2021 20:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32496 10/03/2021 23:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32497 10/03/2021 20:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
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Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32498 10/03/2021 23:03 ANAB Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no município no qual o Hospital que será substituído 
está estabelecido, nos últimos 12 meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistêncial. 
Sendo certo que, tal medida impacatará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Exclusão

Ainda que a entidade hospitalar não esteja entre os 80% dos atendimentos da sua 
região de saúde, poderá ser a grande responsável pelo atendimento de 
determinado plano de saúde de sua cidade, o que poderá acarretar onerosidade 
excessiva ao consumidor e desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, 
vedados pelo art. 6º da Lei 8.078/90.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Alteração

Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 180 dias após sua 
publicação. Parágrafo único. Aos contratos firmados anteriormente 
à vigência desta Resolução Normativa exige-se o aditamento ao 
contrato de cobertura.

É muito importante a definição clara da aplicação das regras aos contratos novos e 
as adaptações necessárias para os firmados anteriormente à vigência, em 
cumprimento ao dever de transparência e informação exigido pelo Código de 
Defesa do Consumidor, instrumento aplicável aos contratos de plano de saúde.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração
II - garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva quanto 
à alteração das entidades hospitalares, na forma estabelecida no 
capítulo IV deste normativo.

Reduzir a subjetividade da regra apresentada, tendo em vista que as regras de 
comunicação são expressamente previstas neste normativo

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
das atividades de uma entidade hospitalar, por determinado 
período, motivada por necessidades do hospital, seja pela 
realização de obra ou reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou fiscal;

Alteração com a finalidade de deixar clara que a suspensão deve ser motivada por 
questões alheias à ingerência da Operadora.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Inclusão

Incluir um inciso e alíneas para conceituação e esclarecimentos dos 
serviços oferecidos, com o seguinte acréscimo: %u201CA 
disponibilidade dos serviços pode ser: a) Total: contratação de 
todos os serviços disponibilizados pela entidade hospitalar; ou b) 
Parcial: contratação de parte dos serviços disponibilizados pela 
entidade hospitalar%u201D.

O texto proposto não conceitua os tipos de contratação dos serviços hospitalares. 
Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 46/14, entende-se que uma RN tem o 
condão de estabelecer as linhas gerais, conceitos e definições.

32355 10/03/2021 14:31 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Inclusão

A disponibilidade dos serviços pode ser: a) Total: contratação de 
todos os serviços disponibilizados pela entidade hospitalar; ou b) 
Parcial: contratação de parte dos serviços disponibilizados pela 
entidade hospitalar.

Incluir inciso entre III e IV e alíneas para conceituação e e esclarecimentos dos 
serviços oferecidos. O texto proposto na minuta não conceitua os tipos de 
contratação dos serviços hospitalares. Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 
46/14, entende-se que uma RN tem o condão de estabelecer as linhas gerais, 
conceitos e definições.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Inclusão

A disponibilidade dos serviços pode ser: a) Total: contratação de 
todos os serviços disponibilizados pela entidade hospitalar; ou b) 
Parcial: contratação de parte dos serviços disponibilizados pela 
entidade hospitalar

O texto proposto não conceitua os tipos de contratação dos serviços hospitalares. 
Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 46/14, entende-se que uma RN tem o 
condão de estabelecer as linhas gerais, conceitos e definições.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Inclusão

III - Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito das 
internações hospitalares, as clínicas básicas e especializadas, bem 
como centro de terapia intensiva, ou similar, e atendimento de 
urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; §2º A disponibilidade dos serviços pode ser: a) Total: 
contratação de todos os serviços disponibilizados pela entidade 
hospitalar; ou b) Parcial: contratação de parte dos serviços 
disponibilizados pela entidade hospitalar.

O texto proposto não conceitua os tipos de contratação dos serviços hospitalares. 
Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 46, entende-se que uma RN tem o 
condão de estabelecer as linhas gerais, conceitos e definições.
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32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Inclusão

A disponibilidade dos serviços pode ser: a) Total: contratação de 
todos os serviços disponibilizados pela entidade hospitalar; ou b) 
Parcial: contratação de parte dos serviços disponibilizados pela 
entidade hospitalar.

O texto proposto não conceitua os tipos de contratação dos serviços hospitalares. 
Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 46/14, entende-se que uma RN tem o 
condão de estabelecer as linhas gerais, conceitos e definições.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Inclusão

III - Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito das 
internações hospitalares, as clínicas básicas e especializadas, bem 
como centro de terapia intensiva, ou similar, e atendimento de 
urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; §2º A disponibilidade dos serviços pode ser: a) Total: 
contratação de todos os serviços disponibilizados pela entidade 
hospitalar; ou b) Parcial: contratação de parte dos serviços 
disponibilizados pela entidade hospitalar.

O texto proposto não conceitua os tipos de contratação dos serviços hospitalares. 
Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 46, entende-se que uma RN tem o 
condão de estabelecer as linhas gerais, conceitos e definições.

32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Inclusão

III - Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito das 
internações hospitalares, as clínicas básicas e especializadas, bem 
como centro de terapia intensiva, ou similar, e atendimento de 
urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; §2º A disponibilidade dos serviços pode ser: a) Total: 
contratação de todos os serviços disponibilizados pela entidade 
hospitalar; ou b) Parcial: contratação de parte dos serviços 
disponibilizados pela entidade hospitalar.

O texto proposto não conceitua os tipos de contratação dos serviços hospitalares. 
Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 46, entende-se que uma RN tem o 
condão de estabelecer as linhas gerais, conceitos e definições.

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Alteração

Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos de saúde, 
equipamentos e recursos humanos, próprios, contratados, 
referenciados, credenciados ou cooperados de uma operadora, 
plano de assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, considerando 
ações de promoção, prevenção, diagnós%uDBC0%uDC28co, 
tratamento e reabilitação, de modo a atender às necessidades de 
saúde dessa população. §1º. Quanto ao vínculo com a operadora 
de planos de assistência à saúde, a rede assistencial pode ser: a) 
Própria: entidade hospitalar de propriedade da operadora de 
planos de assistência à saúde; ou b) Contratualizada: 1) Direta: 
relação formalizada por meio de instrumento jurídico assinado 
entre a operadora de planos de assistência à saúde e o prestador 
de saúde; ou 2) Indireta: relação intermediada por outra operadora 
de planos de assistência à saúde.

O texto proposto não conceitua os tipos de vínculo de rede assistencial com a 
operadora. Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 46, entende-se que uma 
RN tem o condão de estabelecer as linhas gerais, conceitos e definições.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Inclusão

Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos de saúde, 
equipamentos e recursos humanos, próprios, contratados, 
referenciados, credenciados ou cooperados de uma operadora, 
plano de assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, considerando 
ações de promoção, prevenção, diagnós%uDBC0%uDC28co, 
tratamento e reabilitação, de modo a atender às necessidades de 
saúde dessa população. §1º. Quanto ao vínculo com a operadora 
de planos de assistência à saúde, a rede assistencial pode ser: a) 
Própria: entidade hospitalar de propriedade da operadora de 
planos de assistência à saúde; ou b) Contratualizada: 1) Direta: 
relação formalizada por meio de instrumento jurídico assinado 
entre a operadora de planos de assistência à saúde e o prestador 
de saúde; ou 2) Indireta: relação intermediada por outra operadora 
de planos de assistência à saúde.

O texto proposto não conceitua os tipos de vínculo de rede assistencial com a 
operadora. Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 46, entende-se que uma 
RN tem o condão de estabelecer as linhas gerais, conceitos e definições.
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32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Inclusão

Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos de saúde, 
equipamentos e recursos humanos, próprios, contratados, 
referenciados, credenciados ou cooperados de uma operadora, 
plano de assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, considerando 
ações de promoção, prevenção, diagnós%uDBC0%uDC28co, 
tratamento e reabilitação, de modo a atender às necessidades de 
saúde dessa população. §1º. Quanto ao vínculo com a operadora 
de planos de assistência à saúde, a rede assistencial pode ser: a) 
Própria: entidade hospitalar de propriedade da operadora de 
planos de assistência à saúde; ou b) Contratualizada: 1) Direta: 
relação formalizada por meio de instrumento jurídico assinado 
entre a operadora de planos de assistência à saúde e o prestador 
de saúde; ou 2) Indireta: relação intermediada por outra operadora 
de planos de assistência à saúde.

O texto proposto não conceitua os tipos de vínculo de rede assistencial com a 
operadora. Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 46, entende-se que uma 
RN tem o condão de estabelecer as linhas gerais, conceitos e definições.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço reservado, 
todos os redimensionamentos por redução, substituições, 
exclusões parciais de serviços hospitalares e exclusões de serviços 
de urgência e emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da prestação de 
serviço, e deverá permanecer acessível por 180 dias, sem prejuízo 
das comunicações por meios eletrônicos, quando couber.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço reservado, 
todos os redimensionamentos por redução, substituições, 
exclusões parciais de serviços hospitalares e exclusões de serviços 
de urgência e emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da prestação de 
serviço, e deverá permanecer acessível por 180 dias, sem prejuízo 
das comunicações por meios eletrônicos, quando couber.

Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma operacionalização 
limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao %u201CAR%u201D, sendo que 
atualmente a ANS já admite diversos meios eletrônicos de notificação.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

Proposta: Sobre o tema %u201Ccomunicação%u201D requer que o 
termo %u201Cindividualizada%u201D seja retirado, alterando para 
a seguinte redação: §1º O Portal Corporativo deverá informar, em 
espaço reservado, todos os redimensionamentos por redução, 
substituições, exclusões parciais de serviços hospitalares e 
exclusões de serviços de urgência e emergência a serem 
implementadas com 30 (trinta) dias de antecedência, contados do 
término da prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo das comunicações por meios eletrônicos, 
quando couber.

Justificativa: Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma 
operacionalização limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao 
%u201CAR%u201D, sendo que atualmente a ANS já admite diversos meios 
eletrnônicos de notificação

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

Sobre o tema %u201Ccomunicação%u201D requer que o termo 
%u201Cindividualizada%u201D seja retirado, alterando para a 
seguinte redação: §1º O Portal Corporativo deverá informar, em 
espaço reservado, todos os redimensionamentos por redução, 
substituições, exclusões parciais de serviços hospitalares e 
exclusões de serviços de urgência e emergência a serem 
implementadas com 30 (trinta) dias de antecedência, contados do 
término da prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo das comunicações por meios eletrônicos, 
quando couber.

Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma operacionalização 
limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao %u201CAR%u201D, sendo que 
atualmente a ANS já admite diversos meios eletrnônicos de notificação.
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32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço reservado, 
todos os redimensionamentos por redução, substituições, 
exclusões parciais de serviços hospitalares e exclusões de serviços 
de urgência e emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da prestação de 
serviço, e deverá permanecer acessível por 180 dias, sem prejuízo 
das comunicações por meios eletrônicos, quando couber.

Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma operacionalização 
limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao %u201CAR%u201D, sendo que 
atualmente a ANS já admite diversos meios eletrônicos de notificação.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 2º - Caput Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: Inclusão

Proposta: §2° Nas hipóteses previstas nas alíneas %u201Cb%u201D 
e %u201Cc%u201D a prestação do serviço poderá ocorrer das 
seguintes formas: a) Direta: relação formalizada por meio de 
instrumento jurídico assinado entre a operadora de planos de 
assistência à saúde e o prestador de saúde; ou b) Indireta: relação 
intermediada por outra operadora de planos de assistência à saúde

É necessário conceituar os institutos previstos nas regulamentações conforme IN 
46 DIPRO

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 2º - Caput Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: Inclusão

Proposta: §1º Conceitua-se rede assistencial da operadora: a) 
Própria: Estabelecimentos de saúde de propriedade da operadora 
de plano de assistência à saúde que prestam assistência aos 
beneficiários. b) Rede credenciada/contratada: estabelecimento de 
saúde contratado por operadoras de planos de assistência à saúde 
por meio de um contrato para prestar assistência aos beneficiários. 
c) Referenciada: ANS definir d) Cooperada: estabelecimentos de 
saúde com vínculo de cooperação com a operadora de planos de 
assistência à saúde nos termos da Lei 5.764/71 para prestar 
assistência aos beneficiários.

É necessário conceituar o tipo de rede: credenciada, contratada ou referenciada e 
cooperada para estar em conformidade com a minuta de RN e com o próprio texto 
da Lei 9.656/98, não obstante parte do texto constar na IN 46 DIPRO.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Inclusão

INCLUSÃO DO ART. ABAIXO E RENUMERAÇÃO DOS DEMAIS: Art. 6º 
A Guia de Recolhimento da União - GRU referente ao recolhimento 
da Taxa de Alteração de Dados do Produto %u2013 TAP, para fins 
de alteração de rede hospitalar por redimensionamento por 
redução ou substituição de entidade hospitalar, será gerada 
exclusivamente através do sistema web Solicitação de Alteração de 
Rede Hospitalar, no ato da solicitação: §1º São passíveis de 
cobrança da TAP apenas registros %u201Cativos%u201D e 
%u201Cativos com comercialização suspensa%u201D, que possuam 
segmentação hospitalar. Não caberá o pagamento de TAP para 
alteração em produtos de segmentação 
%u201Cambulatorial%u201D, %u201Codontológico%u201D, 
%u201Cambulatorial odontológico%u201D e em planos anteriores 
à Lei nº 9.656/98 (SCPA). §2º Estão isentas do recolhimento da TAP 
as seguintes alterações: a) Exclusão de prestador hospitalar por 
motivo de encerramento das atividades a pedido da entidade 
hospitalar, desde que comprovado. b) Exclusão de prestador 
hospitalar por motivo de rescisão contratual a pedido da entidade 
hospitalar, desde que comprovado. c) Exclusão de prestador 
hospitalar da rede indireta, desde que o descredenciamento já 
tenha sido autorizado para a operadora intermediária. d) Inclusão 
de prestador hospitalar, em produtos com beneficiários, desde que 
não impliquem em ônus para os beneficiários. e) Inclusão ou 
exclusão de prestador não-hospitalar da rede da operadora. f) 
Atualização do Cadastro de Estabelecimentos de Saúde da 
operadora. g) No caso de redimensionamento da rede de entidade 
hospitalar por interesse da operadora cujo impacto da massa 
assistida o classifica na caterigoria Classe C na Curva ABC, ou seja, 

Não há nos normativos vigentes que trate sobre alteração hospitalar e especifique 
os casos de pagamento e isenção da Taxa de Alteração de Dados do Produto 
%u2013 TAP. Tal informação hoje somente é disponível no sítio eletrônico da 
Agência.

32369 10/03/2021 20:43
SINDHOSP - SINDICATO DOS HOSPITAIS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 80/20, 
é um método de categorização cujo objetivo é determinar quais 
são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na regra 
de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde conforme definição do Artigo 1º, Inciso V da RN 259/2011.

A Minuta posta em Consulta Pública utiliza o conceito de Região de Saúde do 
Sistema Único de Saúde (SUS) construído em uma lógica que não se coaduna com a 
Saúde Suplementar e desconsidera estudos já realizados pela ANS sobre a Rede 
Assistencial disponível para o setor de Saúde Suplementar. Cria conceito de 
Qualidade de forma ampla e diversa do propósito reforçado pela Lei 9656/1998.
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32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Alteração

Não se aplicará o critério disposto no §3º deste ar(go nos casos de 
indisponibilidade ou inexistência de prestador para substituição, na 
Região de Saúde, com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar 
(Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1.

para melhor adequação da escrita normativa. o texto excluido deste paragráfo será 
incluído no paragrafo em separado.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
Parágrafo único. A forma de comunicação disposta no caput deste 
artigo está prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma operacionalização 
limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao %u201CAR%u201D, sendo que 
atualmente a ANS já admite diversos meios eletrônicos de notificação.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para %uFB01ns da avaliação que trata o caput deste artigo 
deverá ser considerada a utilização de acordo com os serviços 
contratualizados entre a operadora e o prestador hospitalar, nas 
seguintes categorias de serviços hospitalares: Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação Clínica, Internação 
Cirúrgica, Internação em UTI Neonatal, Internação em UTI 
Pediátrica, Internação em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e Emergência 
Pediátrico, independente do prestador hospitalar disponibilizar 
outros serviços mencionados no CNES - Cadastro Nacional de 
Estabelecimento de Saúde.

O texto original pode ser interpretado como obrigatoriedade de substituição de 
prestador por outro e por todos os serviços por ele disponiblizados. Quando na 
realidade deverá ser avaliado os serviços contratulizados, constantes no contrato 
de prestação de serviços hospitalares.

32261 09/03/2021 18:16
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste artigo será 
considerada a contratação e utilização nas seguintes categorias de 
serviços hospitalares: Internação Psiquiátrica, Internação 
Obstétrica, Internação Clínica, Internação Cirúrgica, Internação em 
UTI Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação em UTI 
Adulto, Atendimento de Urgência e Emergência Adulto e 
Atendimento de Urgência e Emergência Pediátrico, comprovadas 
mediante declaração da operadora.

A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para fins de substituição 
deve levar em consideração a contratação e utilização dos serviços, podendo a 
comprovação ocorrer através de declaração da operadora. Vale lembrar que em 
determinadas situações não há contrato (cumprimento de decisão judicial e 
negociação eventual conforme previsto na RN 259/2011) e esse numero pode 
influenciar negativamente na avaliação de equivalência.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 2º - Inciso IV
IV- Substituição de Entidade Hospitalar - troca de 
uma unidade hospitalar por outra(s) equivalente(s);

Alteração
IV - Substituição de Entidade Hospitalar - troca de uma unidade 
hospitalar por outra(s)equivalente(s) que não se encontre na rede 
assistencial do produto.

A utilização de um prestador já pertencente à rede, na prática, implicará na 
retirada de um estabelecimento hospitalar sem a substituição por um novo 
estabelecimento, ou seja, um redimensionamento por redução mais flexível.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração

Sobre o tema %u201Ccomunicação%u201D requer que o termo 
%u201Cindividualizada%u201D seja retirado. Propõe a seguinte 
redação: %u201CParágrafo único. A forma de comunicação 
disposta no caput deste artigo está prevista no Anexo desta 
Resolução Normativa%u201D.

Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma operacionalização 
limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao %u201CAR%u201D, sendo que 
atualmente a ANS já admite diversos meios eletrônicos de notificação.
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32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão Proposta: VII %u2013 Divulgação por meio no PIN-ISS.
A própria regulamentação da ANS prevê a disponibilização de informações aos 
beneficiários e consumidores de modo geral no Portal da Operadora e no PIN-SS

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Exclusão
Permitir a troca de um prestador qualificado por outro não qualificado vai contra o 
que determina a Lei 9.656/98 e será certamente judicializado trazendo mais 
transtornos à ANS, às operadoras e ao beneficiário.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Inclusão

Proposta: §1º Conceitua-se rede assistencial da operadora: a) 
Própria: Estabelecimentos de saúde de propriedade da operadora 
de plano de assistência à saúde que prestam assistência aos 
beneficiários. b) Rede credenciada/contratada: estabelecimento de 
saúde contratado por operadoras de planos de assistência à saúde 
por meio de um contrato para prestar assistência aos beneficiários. 
c) Referenciada: ANS definir d) Cooperada: estabelecimentos de 
saúde com vínculo de cooperação com a operadora de planos de 
assistência à saúde nos termos da Lei 5.764/71 para prestar 
assistência aos beneficiários.

Justificativa: É necessário conceituar o tipo de rede: credenciada, contratada ou 
referenciada e cooperada para estar em conformidade com a minuta de RN e com 
o próprio texto da Lei 9.656/98, não obstante parte do texto constar na IN 46 
DIPRO.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 18º

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades 
da entidade hospitalar, em qualquer dos casos 
dispostos no artigo 12º desta Resolução, a operadora 
de planos de assistência à saúde fica obrigada a 
providenciar a substituição de entidade hospitalar ou 
o redimensionamento de rede por redução.

Alteração

Caso ocorra o encerramento das atividades da entidade hospitalar, 
em qualquer dos casos dispostos no artigo 12º desta Resolução, a 
operadora de planos de assistência à saúde fica obrigada a 
providenciar o redimensionamento de rede por redução, 
observados os critérios dispostos no artigo 13 § 4º desta Resolução.

O encerramento das atividades da entidade hospitalar permite o 
redimensionamento por redução e não substituição.
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32370 10/03/2021 17:56
FEHOESP - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde conforme definição do Artigo 1º, Inciso V da RN 259/2011.

A Minuta posta em Consulta Pública utiliza o conceito de Região de Saúde do 
Sistema Único de Saúde (SUS) construído em uma lógica que não se coaduna com a 
Saúde Suplementar e desconsidera estudos já realizados pela ANS sobre a Rede 
Assistencial disponível para o setor de Saúde Suplementar. Cria conceito de 
Qualidade de forma ampla e diversa do propósito reforçado pela Lei 9656/1998.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação do Município.

Compreendemos que o conceito de Região de Saúde não deve ser utilizado pela 
ANS para fins de comprovação do impacto sobre a massa assistida, já que (i) a 
Região de Saúde segue a lógica do SUS, pressupondo a existência de rede 
assistencial interligada, com definição da trajetória assistencial do paciente na 
rede; (ii) a Região de Saúde foi elaborada pelo SUS e para o SUS com levantamento 
da realidade demográfica-epidemiológica de cada localidade; (iii) o fundamento 
utilizado pela ANS, de que o conceito já é utilizado na RN nº 259/2011 deve 
considerar que a utilização da Região de Saúde pressupõe o esgotamento de 
alternativas anteriores (Município/ Município Limítrofe); (iv) as Regiões de Saúde 
são bastante extensas, logo uma alteração com base exclusivamente nesse critério 
pode inviabilizar o acesso à assistência do beneficiário, que terá que se deslocar 
por muitos quilômetros para ter acesso à mesma assistência que recebia 
originalmente. O beneficiário almeja, ainda mais se tratando de serviços 
hospitalares e de urgência, a prestação do serviço nas proximidades de sua 
residência e trabalho. A Região de Saúde do Município de São Paulo, por exemplo, 
também abarca o Municípios Município de São Bernardo, Itapecerica da Serra, 
Mairiporã. Se mantida a lógica proposta, um beneficiário no bairro do Centro de 
São Paulo poderá ser obrigado a se direcionar ao Município de Mairiporã para ser 
atendido. Destaca-se, ainda, que na Análise de Impacto Regulatório da ANS, não há 
menção aos estudos elaborados em 2015 e 2016 que identificam as demandas 
assistenciais da Saúde Suplementar e os vazios assistenciais existentes. A melhor 
escolha regulatória da ANS deveria, ao menos, considerar a atualização desses 
estudos e passar por propostas alternativas à lógica da Região de Saúde elaborada 
especificamente para atender ao SUS. O fato é que a realidade assistencial, 
epidemiológica, demográfica e de cobertura do SUS não corresponde à realidade 
da Saúde Suplementar.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Alteração

Proposta: Art. 3º A operadora, para garantir a assistência oferecida 
nos produtos, deverá formar uma rede de prestadores, seja própria 
credenciada/contratada, referenciada ou cooperada, compatível 
com a demanda, capaz de atender aos beneficiários nos prazos 
regulamentares definidos pela ANS respeitando o que foi 
contratado

Adoção do mesmo conceito previsto no inciso I do art.2º desta minuta

32368 10/03/2021 20:22 OPERADORA DE SAÚDE Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Exclusão

Caso o único prestador equivalente apresente risco para economicidade da 
operadora de saúde, está estará obrigada a contratar ou poderá aplicar o disposto 
no §4º? O disposto no § 2º se aplicará também as substituições por acreditação 
estabelecidos nos §§3 e 4?? As substituições da rede hospitalar também 
necessitam de autorização expressa ou somente será necessário o comunicado a 
ANS referente a substituição por meio do portal da ANS?
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32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Exclusão

As normas da ANS já privilegiam várias comunicações via site. A exigência vai de 
encontro com o movimento de uso de sites e formas automáticas e eletrônicas de 
comunicação. Na verdade, esse repositório é muito mais transparente e útil do que 
qualquer comunicação pessoal, ainda mais exigindo-se resposta do beneficiário.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Alteração

Art. 3º Salvo nos casos de produtos operadoras exclusivamente em 
regime de livre escolha ou que prevejam a livre escolha como 
opção para o atendimento, a operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de prestadores, 
seja própria ou contratualizada, compatível com a demanda, capaz 
de atender aos beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Os produtos que operam exclusivamente livre escolha não possuem rede própria 
ou credenciada e devem ser excluídos dessa obrigação. Ademais, os produtos que 
ofertam a livre escolha como opção para o atendimento, embora devam possuir 
rede para atendimento, não necessitam de uma rede suficiente para todos os 
atendimentos.

32302 10/03/2021 11:39
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Alteração

Art. 3º Salvo nos casos de produtos operadoras exclusivamente em 
regime de livre escolha ou que prevejam a livre escolha como 
opção para o atendimento, a operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de prestadores, 
seja própria ou contratualizada, compatível com a demanda, capaz 
de atender aos beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Os produtos que operam exclusivamente livre escolha não possuem rede própria 
ou credenciada e devem ser excluídos dessa obrigação. Ademais, os produtos que 
ofertam a livre escolha como opção para o atendimento, embora devam possuir 
rede para atendimento, não necessitam de uma rede suficiente para todos os 
atendimentos.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Alteração

Art. 3º Salvo nos casos de produtos operadoras exclusivamente em 
regime de livre escolha ou que prevejam a livre escolha como 
opção para o atendimento, a operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de prestadores, 
seja própria ou contratualizada, compatível com a demanda, capaz 
de atender aos beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Os produtos que operam exclusivamente livre escolha não possuem rede própria 
ou credenciada e devem ser excluídos dessa obrigação. Ademais, os produtos que 
ofertam a livre escolha como opção para o atendimento, embora devam possuir 
rede para atendimento, não necessitam de uma rede suficiente para todos os 
atendimentos.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Alteração

Art. 3º Salvo nos casos de produtos operadoras exclusivamente em 
regime de livre escolha ou que prevejam a livre escolha como 
opção para o atendimento, a operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de prestadores, 
seja própria ou contratualizada, compatível com a demanda, capaz 
de atender aos beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Os produtos que operam exclusivamente livre escolha não possuem rede própria 
ou credenciada e devem ser excluídos dessa obrigação. Ademais, os produtos que 
ofertam a livre escolha como opção para o atendimento, embora devam possuir 
rede para atendimento, não necessitam de uma rede suficiente para todos os 
atendimentos.
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32368 10/03/2021 20:22 OPERADORA DE SAÚDE Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão
O número de internações a que se refere o artigo será considerada a quantidade 
de diárias de cada prestador, ou de internações diferentes independente da 
quantidade de diárias?

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Alteração

a) Em caso de inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. b) Em 
caso de inexistência de prestador nos municípios limítrofes, poderá 
ser indicado prestador no Território da Saúde Suplementar ao qual 
faz parte o município.

Justificativa alínea a: A redação proposta na minuta de consulta pública autorizará 
que a OPS se utilize do conceito amplo da indisponibilidade, nos termos da RN n° 
259/2011, para não substituir no Município da demanda. O objetivo central da RN 
nº 259/2011 é garantir que o beneficiário não fique desassistido, ainda que tenha 
que ser direcionado a outra localidade. Nesta proposta de resolução, o norte da 
Autarquia deve considerar o disposto na Lei nº 9.656/1998, que garante a 
substituição com equivalência. Diante desse cenário, considerando os 
pressupostos de cada um dos regramentos indicados (RN nº 259/2011 e Lei nº 
9.656/1998), temos que a utilização do conceito de indisponibilidade não se 
coaduna com a vontade do legislador, motivo pelo qual é proposta e exclusão. 
Justificativa alínea b: "A despeito de considerarmos que o conceito de Região de 
Saúde não é convergente com a lógica da Saúde Suplementar (vide comentário do 
Inciso VIII do artigo 2º desta minuta de resolução), entendemos que a ANS poderia 
considerar a utilização do ""Território da Saúde Suplementar"", em estudo a ser 
realizado futuramente. Reiteramos que o conceito de indisponibilidade não segue 
a lógica da Lei nº 9.656/1998, conforme já indicado nesta contribuição (alínea 
anterior a esta)".

32414 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32415 10/03/2021 22:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa
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32416 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32417 10/03/2021 22:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32418 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32419 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32420 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.
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32421 10/03/2021 22:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32422 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32423 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32424 10/03/2021 22:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32425 10/03/2021 22:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.
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32426 10/03/2021 22:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32427 10/03/2021 22:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32428 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32429 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.

32430 10/03/2021 19:40 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, 
poderá ser indicado prestador em município limítrofe a este. 1) A Substituição de 
prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua dimensão, pode resultar 
na contração de prestador em localidade de difícil acesso ao beneficiário e por 
conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. Sendo certo que, tal 
medida impactará diretamente a relação contratual, pois, quando o beneficiário 
realizou a contratação do plano o fez na expectativa de utilização da rede 
credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de saúde tal 
expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização.
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32431 10/03/2021 22:43 ANAB Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Exclusão

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador nos municípios 
limítrofes, poderá ser indicado prestador na Região de Saúde à qual faz parte o 
município. 1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão 
de sua dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil 
acesso ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia 
assistencial. Sendo certo que, tal medida impactará diretamente a relação 
contratual, pois, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na 
expectativa de utilização da rede credenciada adstrita a sua localidade. Se 
considerada a região de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no 
descumprimento contratual e judicialização.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Inclusão

Art. 4° §°2 %u2013 Eventuais prestadores contratados para 
atendimento fora da abrangência geográfica do produto, não 
deverão ser informados no cadastro previsto no caput, por não 
serem considerados prestadores integrantes da rede de 
atendimento regular da operadora.

Garantir que a operadora possa, por liberalidade, ofertar rede além da área de 
atuação do produto, a exemplo do disposto no art. 21, §2° RN 137.

32304 10/03/2021 08:45
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Inclusão

Art. 4° §°2 %u2013 Eventuais prestadores contratados para 
atendimento fora da abrangência geográfica do produto, não 
deverão ser informados no cadastro previsto no caput, por não 
serem considerados prestadores integrantes da rede de 
atendimento regular da operadora.

Garantir que a operadora possa, por liberalidade, ofertar rede além da área de 
atuação do produto, a exemplo do disposto no art. 21, §2° RN 137.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Inclusão

Art. 4° §°2 %u2013 Eventuais prestadores contratados para 
atendimento fora da abrangência geográfica do produto, não 
deverão ser informados no cadastro previsto no caput, por não 
serem considerados prestadores integrantes da rede de 
atendimento regular da operadora.

Garantir que a operadora possa, por liberalidade, ofertar rede além da área de 
atuação do produto, a exemplo do disposto no art. 21, §2° RN 137.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Inclusão

Art. 4° §°2 %u2013 Eventuais prestadores contratados para 
atendimento fora da abrangência geográfica do produto, não 
deverão ser informados no cadastro previsto no caput, por não 
serem considerados prestadores integrantes da rede de 
atendimento regular da operadora.

Garantir que a operadora possa, por liberalidade, ofertar rede além da área de 
atuação do produto, a exemplo do disposto no art. 21, §2° RN 137.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Exclusão

Com a previsão da utilização da regra de Pareto, ou 80/20, a ANS indica que que 
somente os prestadores de serviços que representarem menos de 20% dos 
atendimentos poderão ser excluídos, independentemente do número de leitos 
disponíveis dos demais prestadores hospitalares da rede da operadora (como exige 
a Lei 9656). Há Regiões de Saúde que possuem um número pequeno de 
prestadores hospitalares disponíveis e, com a instituição da análise de Pareto para 
avaliar o impacto sobre a massa, há situações em que a OPS será obrigada a 
manter tal prestador, mesmo possuindo em sua rede credenciada outros 
prestadores que número de leitos disponíveis para a demanda de sua massa de 
beneficiários. Dessa forma, considerando que não foi realizado estudo de impacto 
regulatório, que demonstre que a análise de Pareto é adequada para avaliar o 
impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento de rede hospitalar, 
sugere-se que a análise pelo princípio de Pareto seja excluída do normativo. Cabe 
ressaltar que o percentual de 80% é bastante relevante e pode representar 
impedimento à reestruturação da rede, além de não corresponder às premissas 
legais dispostas pela Lei 9.656 (segundo a qual a ANS deve definir os parâmetros 
correlacionados a necessidade de leitos e capacidade operacional restante).
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32368 10/03/2021 20:22 OPERADORA DE SAÚDE Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Exclusão
Exclusão deste item com a manutenção dos critérios contaste na IN 46/2014 ou 
definir expressamente e taxativamente os critérios .

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 12 
meses antes da data da exclusão do prestador a ser substituído

Deve ser avaliado um prazo maior em relação a data de exclusão para a 
substituição, considerando operadoras atuantes em cidades que só contam com 
um prestador. A norma deve evitar os privilégios para %u201CReserva de 
Mercado%u201D aos prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica 
nas contratações, bem como que a operacionalização da operadora nessa 
substituição seja facilitada, com fins a não desassistir o beneficiário. Ademais, 
como se trata de uma relação comercial privada entre particulares, a ANS deveria 
privilegiar a concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 
9.961/00). Por fim, não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do 
prazo proposto. A ANS deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o 
mercado.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração

Proposta: Sobre o prazo para %u201CSubstituição dos 
Prestadores%u201D, com a figura do prestador substituto já 
pertencente à rede, que seja deferido o aumento de 90 dias para 
12 meses, no mínimo. Constando a redação do inciso da seguinte 
forma: %u201CII - tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 12 meses antes da data da exclusão do prestador a ser 
substituído%u201D.

Justificativa: Deve ser avaliado um prazo maior em relaçãoa data de exclusão para 
a substituição, considerando operadoras atuantes em cidades que só contam com 
um prestador. A norma deve evitar o privilégios para %u201CReserva de 
Mercado%u201D aos prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica 
nas contratações, bem como que a operacionalização da operadora nessa 
substituição seja facilitada, com fins a não dessasistir o beneficiário. Ademais, 
como se trata de uma relação comercial privada entre particulares, a ANS deveria 
privilegiar a concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 
9.961/00). Por fim, não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do 
prazo proposto. A ANS deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o 
mercado.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração

Sobre o prazo para %u201CSubstituição dos Prestadores%u201D, 
com a figura do prestador substituto já pertencente à rede, que 
seja deferido o aumento de 90 dias para 12 meses, no mínimo. 
Constando a redação do inciso da seguinte forma: %u201CII - tenha 
sido incluído na rede do produto, no máximo, até 12 meses antes 
da data da exclusão do prestador a ser substituído%u201D.

Deve ser avaliado um prazo maior em relaçãoa data de exclusão para a 
substituição, considerando operadoras atuantes em cidades que só contam com 
um prestador. A norma deve evitar o privilégios para %u201CReserva de 
Mercado%u201D aos prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica 
nas contratações, bem como que a operacionalização da operadora nessa 
substituição seja facilitada, com fins a não dessasistir o beneficiário. Ademais, 
como se trata de uma relação comercial privada entre particulares, a ANS deveria 
privilegiar a concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 
9.961/00). Por fim, não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do 
prazo proposto. A ANS deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o 
mercado.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Inclusão
Incluir o inciso IV. %u201CIV - aumento substancial de capacidade 
de atendimento no restante da rede hospitalar%u201D.

Recomenda-se período temporal maior, considerando os portes de investimentos 
e, muitas vezes, a demora na implementação diante da complexidade do serviço. 
Além disso, esse aumento pode ser difusamente considerado. A norma deve evitar 
o privilégios para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, 
priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, bem como que a 
operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, com fins a não 
dessasistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação comercial 
privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no setor, tal 
como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00).
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32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 12 
meses antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Deve ser avaliado um prazo maior em relação a data de exclusão para a 
substituição, considerando operadoras atuantes em cidades que só contam com 
um prestador. A norma deve evitar os privilégios para Reserva de Mercado aos 
prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, 
bem como que a operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, 
com fins a não desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação 
comercial privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no 
setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00). Por fim, não está claro 
no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS deve elucidar 
essa questão, sob pena de confundir o mercado.

32357 10/03/2021 14:48 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 12 
meses antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Deve ser avaliado um prazo maior em relação a data de exclusão para a 
substituição, considerando operadoras atuantes em cidades que só contam com 
um prestador. A norma deve evitar os privilégios para %u201CReserva de 
Mercado%u201D aos prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica 
nas contratações, bem como que a operacionalização da operadora nessa 
substituição seja facilitada, com fins a não desassistir o beneficiário. Ademais, 
como se trata de uma relação comercial privada entre particulares, a ANS deveria 
privilegiar a concorrência no setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 
9.961/00). Por fim, não está claro no dispositivo o marco inicial da contagem do 
prazo proposto. A ANS deve elucidar essa questão, sob pena de confundir o 
mercado.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 12 
meses antes da data da exclusão do prestador a ser substituído

Deve ser avaliado um prazo maior em relação a data de exclusão para a 
substituição, considerando operadoras atuantes em cidades que só contam com 
um prestador. A norma deve evitar os privilégios para Reserva de Mercado aos 
prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, 
bem como que a operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, 
com fins a não desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação 
comercial privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no 
setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00). Por fim, não está claro 
no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS deve elucidar 
essa questão, sob pena de confundir o mercado.

32369 10/03/2021 20:43
SINDHOSP - SINDICATO DOS HOSPITAIS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço reservado, 
todos os redimensionamentos por redução, substituições, 
exclusões parciais e totais de serviços disponibilizados aos 
beneficiários, incluindo os serviços hospitalares e as exclusões de 
serviços de urgência e emergência, a serem implementadas com 30 
(trinta) dias de antecedência, contados do término da prestação de 
serviço, e deverá permanecer acessível por 180 dias, sem prejuízo 
da comunicação individualizada, quando couber.

A proposta objetiva atender preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

32370 10/03/2021 17:56
FEHOESP - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço reservado, 
todos os redimensionamentos por redução, substituições, 
exclusões parciais e totais de serviços disponibilizados aos 
beneficiários, incluindo os serviços hospitalares e as exclusões de 
serviços de urgência e emergência, a serem implementadas com 30 
(trinta) dias de antecedência, contados do término da prestação de 
serviço, e deverá permanecer acessível por 180 dias, sem prejuízo 
da comunicação individualizada, quando couber.

A proposta objetiva atender preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

32260 09/03/2021 18:13
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração
II - garantir que os beneficiários sejam comunicados quanto às 
alterações hospitalares

A comunicação via portal, central de atendimento e PIN SS supre a necessidade da 
comunicação individualizada, por serem mais amplas e democráticas. A FenaSaúde 
sugere que seja retirada a palavra "efetiva", mantendo-se apenas a necessidade de 
comunicação quanto à alteração da rede hospitalar.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede assistencial da operadora, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do prestador a ser 
substituído.

Adequação do texto pois a vinculação é de que o prestador já esteja vinculado à 
operadora e não do produto.
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32395 10/03/2021 19:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32396 10/03/2021 22:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32397 10/03/2021 19:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32398 10/03/2021 19:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32399 10/03/2021 19:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32400 10/03/2021 19:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32401 10/03/2021 19:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.
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32402 10/03/2021 19:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32403 10/03/2021 19:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32404 10/03/2021 19:32 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32405 10/03/2021 19:33 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32406 10/03/2021 19:33 ANAB Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, além de seguir os padrões legais e normativos, será 
realizada a partir da comparação pormenorizada dos serviços, 
capacidade e estrutura hospitalares e do atendimento de urgência 
e emergência, utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser 
substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, um 
ou vários estabelecimentos de saúde já pertencentes à rede de 
atendimento do produto, desde que:

Podem ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Aumento de estrutura, capacidade instalada e 
adequações das normas e legislações vigentes, demandam um tempo maior.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituo, um 
ou mais estabelecimentos de saúde já pertencentes à rede de 
atendimento do produto, desde que:

Podem ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração

Incluir na redação do texto original da seguinte forma: %u201CArt. 
9º A operadora poderá indicar, como prestador substuto, um ou 
mais estabelecimentos de saúde já pertencentes à rede de 
atendimento do produto, desde que:%u201D.

Podem ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade.

32357 10/03/2021 14:48 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituo, um 
ou mais estabelecimentos de saúde já pertencentes à rede de 
atendimento do produto, desde que:

Podem ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituto, um 
ou mais estabelecimentos de saúde já pertencentes à rede de 
atendimento do produto, desde que:

Podem ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade.
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32357 10/03/2021 14:48 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão
IV - aumento substancial de capacidade de atendimento no 
restante da rede hospitalar.

Recomenda-se período temporal maior, considerando os portes de investimentos 
e, muitas vezes, a demora na implementação diante da complexidade do serviço. 
Além disso, esse aumento pode ser difusamente considerado. A norma deve evitar 
os privilégios para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, 
priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, bem como que a 
operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, com fins a não 
desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação comercial 
privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no setor, tal 
como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00).

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Inclusão
IV - aumento substancial de capacidade de atendimento no 
restante da rede hospitalar

Recomenda-se período temporal maior, considerando os portes de investimentos 
e, muitas vezes, a demora na implementação diante da complexidade do serviço. 
Além disso, esse aumento pode ser difusamente considerado. A norma deve evitar 
os privilégios para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, 
priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, bem como que a 
operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, com fins a não 
desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação comercial 
privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no setor, tal 
como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00).

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Inclusão
IV - aumento substancial de capacidade de atendimento no 
restante da rede hospitalar

Recomenda-se período temporal maior, considerando os portes de investimentos 
e, muitas vezes, a demora na implementação diante da complexidade do serviço. 
Além disso, esse aumento pode ser difusamente considerado. A norma deve evitar 
os privilégios para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, 
priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, bem como que a 
operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, com fins a não 
desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação comercial 
privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no setor, tal 
como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00).

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração
I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 180 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual; ou

Estabelecimento de um prazo mais razoável aos investimentos empregados. 
Qualquer alteração na estrutura de atendimento de um prestador prescinde de um 
elevado investimento que leva tempo para refletir em sua capacidade de 
atendimento, razão pela qual, é razoável estabelecer um prazo mais equilibrado 
para reconhecimento desse investimento.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração

Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador subsfituto, 
estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento 
do produto, desde que: I - tenha havido aumento de sua 
capacidade de atendimento, nos últimos 12 meses, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado através de 
aditivo contratual; ou II - tenha sido incluído na rede do produto, 
no máximo, até 12 meses antes da data da exclusão do prestador a 
ser substituído.

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 365 
dias. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a 
capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto.

32262 09/03/2021 18:18
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Alteração

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no mesmo 
município da entidade hospitalar a ser excluída. a) Em caso de 
indisponibilidade, impossibilidade de contratação por qualquer das 
partes, ou inexistência de prestador no mesmo município, poderá 
ser indicado prestador em município limítrofe a este b) Em caso de 
indisponibilidade, impossibilidade de contratação por qualquer das 
partes, ou inexistência de prestador nos municípios limítrofes, 
poderá ser indicado prestador na Região de Saúde à qual faz parte 
o município.

As hipóteses de substituição por prestador localizado em município limítrofe ou na 
região de saúde devem englobar as situações de impossibilidade de contratação 
por qualquer das partes. Há locais em que mesmo havendo prestador, por razões 
comerciais ou impedimentos regulatórios por parte do prestador, não há 
possibilidade de contratação para todas as operadoras interessadas. Essas 
situações precisam estar previstas na norma, para que ocorra substituição por 
prestador situado em limítrofe ou na região de saúde, ainda que exigida a 
comprovação da alegação.
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32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Inclusão

c) Na impossibilidade de se proceder à substituição, por 
indisponibilidade ou inexistência de prestadores nos municípios 
limítrofes, bem como na respectiva região de saúde, a substituição 
poderá ocorrer no município mais próximo que detenha 
infraestrutura de rede de serviço médico hospitalar.

Considerando que a IN 37 da DIPRO, que dispõe sobre as regiões de saúde, é uma 
normativa publicada em 2011, esta encontra-se obsoleta frente ao 
desenvolvimento dos serviços de saúde constituidos ao longo dos últimos 10 anos 
em municípios que apresentaram maior desenvolvimento, em vista daqueles 
definidos na IN 37. O regramento de se utilizar a substituição para o município mais 
próximo (mesmo não sendo limítrofe, tampouco na região de saúde), se dá em 
razão de propriciar um menor deslocamento ao beneficiário, além de um 
atendimento em municípios que possuam maior infra-estrutura que àqueles 
previstos na região de saúde.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Inclusão

Incluir uma alínea para prever a impossibilidade, da seguinte forma: 
c) Na impossibilidade de se proceder à substituição, por 
indisponibilidade ou inexistência de prestadores nos municípios 
limítrofes, bem como na respectiva região de saúde, a substituição 
poderá ocorrer no município mais próximo que detenha 
infraestrutura de rede de serviço médico hospitalar.

É necessário a previsão no novo normativo, considerando que a IN nº 37/11 - 
DIPRO, que dispõe sobre as regiões de saúde, está em tese obsoleta frente ao 
desenvolvimento dos serviços de saúde constituídos ao longo dos últimos 10 anos 
em municípios que apresentaram maior desenvolvimento, em vista daqueles 
definidos na própria normativa. O regramento de se utilizar a substituição para o 
município mais próximo (mesmo não sendo limítrofe, tampouco na região de 
saúde), se dá em razão de propiciar um menor deslocamento ao beneficiário, além 
de um atendimento em municípios que possuam maior infraestrutura que àqueles 
previstos na região de saúde.

32299 10/03/2021 08:29
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
dos atendimentos de uma entidade hospitalar para os beneficiários 
de uma Operadora, por determinado período, podendo ser 
motivada por necessidade motivada do nosocômio ou da 
Operadora, tais como para realização de obra ou reforma no 
espaço físico do prestador, em decorrência de intervenção pública, 
sanitária ou fiscal, reestruturação organizacional, indícios de 
fraude, dentre outros.

Deixar claro que os motivos do prestador requerer a suspensão são apenas 
exemplificativos e não taxativos. Ademais, atualmente a regulamentação da ANS 
estabelece a possibilidade de apenas o prestador requerer unilateralmente a 
suspensão temporária de atendimento em face de suas necessidades.

32300 10/03/2021 08:34
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
dos atendimentos de uma entidade hospitalar para os beneficiários 
de uma Operadora, por determinado período, podendo ser 
motivada por necessidade motivada do nosocômio ou da 
Operadora, tais como para realização de obra ou reforma no 
espaço físico do prestador, em decorrência de intervenção pública, 
sanitária ou fiscal, reestruturação organizacional, indícios de 
fraude, dentre outros.

Deixar claro que os motivos do prestador requerer a suspensão são apenas 
exemplificativos e não taxativos. Ademais, atualmente a regulamentação da ANS 
estabelece a possibilidade de apenas o prestador requerer unilateralmente a 
suspensão temporária de atendimento em face de suas necessidades. Ocorre que, 
estabelecer à apenas uma das partes de uma relação bilateral a prerrogativa de 
suspensão temporária do contrato desequilibra a relação, principalmente quando 
o prestador suspende o atendimento para impor uma nova tabela, descumprindo 
as próprias regras contratuais de negociação e reajuste.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
dos atendimentos de uma entidade hospitalar para os beneficiários 
de uma Operadora, por determinado período, podendo ser 
motivada por necessidade motivada do nosocômio ou da 
Operadora, tais como para realização de obra ou reforma no 
espaço físico do prestador, em decorrência de intervenção pública, 
sanitária ou fiscal, reestruturação organizacional, indícios de 
fraude, dentre outros.

Deixar claro que os motivos do prestador requerer a suspensão são apenas 
exemplificativos e não taxativos. Ademais, atualmente a regulamentação da ANS 
estabelece a possibilidade de apenas o prestador requerer unilateralmente a 
suspensão temporária de atendimento em face de suas necessidades. Ocorre que, 
estabelecer à apenas uma das partes de uma relação bilateral a prerrogativa de 
suspensão temporária do contrato desequilibra a relação, principalmente quando 
o prestador suspende o atendimento para impor uma nova tabela, descumprindo 
as próprias regras contratuais de negociação e reajuste.
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32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

Alterar a redação do inciso VII, da seguinte forma: %u201CVII - 
Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão das 
atividades de uma entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou reforma no 
espaço físico do prestador ou em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; pela inexistência de Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento válido; ou 
por comprovado descumprimento de cláusula/exigência 
contratualmente prevista%u201D.

Alteração necessária para abranger situações que não estão previstas na norma e 
que deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o 
atendimento nos casos de inobservância de termos e condições técnicas e 
operacionais previstas no contrato firmado entre operadora e prestador. Alguns 
exemplos: - falta de segurança do paciente devidamente comprovada pela 
operadora; - documentação irregular do prestador, como Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela prefeitura 
vencidos; há outros documentos, mas de menor significância no contexto, que não 
seriam motivo para suspensão de atendimento (Contrato Social da Pessoa Jurídica 
desatualizado; CNPJ desatualizado; CNES desatualizado, mas que têm impacto no 
cadastro do prestador junto à ANS); - fraude cometida pelo prestador em conta 
hospitalar, comprovada pela operadora; - troca de mantenedora pelo prestador, 
que demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do prestador 
desatualizado por um longo período (pode haver impacto em questões fiscais e 
tributárias em função da alteração de CNPJ). Se existir no contrato com o prestador 
a possibilidade de suspensão do atendimento por outros motivos que não estão na 
proposta da RN, em tese, haveria margem para suposta infração por parte da 
operadora, considerando uma irregularidade contratual. Ademais, a necessidade 
de que sejam apresentados alvarás válidos, por exemplo, visa proteger não 
somente a Operadora, por conta de sua corresponsabilidade ao disponibilizar um 
prestador %u201Cinapto%u201D, mas também a saúde do beneficiário.

32355 10/03/2021 14:31 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
das atividades de uma entidade hospitalar, por determinado 
período, podendo ser motivada pela realização de obra ou reforma 
no espaço físico do prestador ou em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; pela inexistência de Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento válido; ou 
por comprovado descumprimento de cláusula/exigência 
contratualmente prevista.

Alteração necessária para abranger situações que não estão previstas na norma e 
que deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o 
atendimento nos casos de inobservância de termos e condições técnicas e 
operacionais previstas no contrato firmado entre operadora e prestador. Alguns 
exemplos: - falta de segurança do paciente devidamente comprovada pela 
operadora; - documentação irregular do prestador, como Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela prefeitura 
vencidos; há outros documentos, mas de menor significância no contexto, que não 
seriam motivo para suspensão de atendimento (Contrato Social da Pessoa Jurídica 
desatualizado; CNPJ desatualizado; CNES desatualizado, mas que têm impacto no 
cadastro do prestador junto à ANS); - fraude cometida pelo prestador em conta 
hospitalar, comprovada pela operadora; - troca de mantenedora pelo prestador, 
que demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do prestador 
desatualizado por um longo período (pode haver impacto em questões fiscais e 
tributárias em função da alteração de CNPJ). Se existir no contrato com o prestador 
a possibilidade de suspensão do atendimento por outros motivos que não estão na 
proposta da RN, em tese, haveria margem para suposta infração por parte da 
operadora, considerando uma irregularidade contratual. Ademais, a necessidade 
de que sejam apresentados alvarás válidos, por exemplo, visa proteger não 
somente a Operadora, por conta de sua corresponsabilidade ao disponibilizar um 
prestador %u201Cinapto%u201D, mas também a saúde do beneficiário.
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32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão das 
atividades de uma entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou reforma no 
espaço físico do prestador ou em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; pela inexistência de Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento válido; ou 
por comprovado descumprimento de cláusula/exigência 
contratualmente prevista.

Alteração necessária para abranger situações que não estão previstas na norma e 
que deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o 
atendimento nos casos de inobservância de termos e condições técnicas e 
operacionais previstas no contrato firmado entre operadora e prestador. Alguns 
exemplos: - falta de segurança do paciente devidamente comprovada pela 
operadora; - documentação irregular do prestador, como Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela prefeitura 
vencidos; há outros documentos, mas de menor significância no contexto, que não 
seriam motivo para suspensão de atendimento (Contrato Social da Pessoa Jurídica 
desatualizado; CNPJ desatualizado; CNES desatualizado, mas que têm impacto no 
cadastro do prestador junto à ANS); - fraude cometida pelo prestador em conta 
hospitalar, comprovada pela operadora; - troca de mantenedora pelo prestador, 
que demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do prestador 
desatualizado por um longo período (pode haver impacto em questões fiscais e 
tributárias em função da alteração de CNPJ). Se existir no contrato com o prestador 
a possibilidade de suspensão do atendimento por outros motivos que não estão na 
proposta da RN, em tese, haveria margem para suposta infração por parte da 
operadora, considerando uma irregularidade contratual. Ademais, a necessidade 
de que sejam apresentados alvarás válidos, por exemplo, visa proteger não 
somente a Operadora, por conta de sua corresponsabilidade ao disponibilizar um 
prestador, mas também a saúde do beneficiário.

32368 10/03/2021 20:22 OPERADORA DE SAÚDE Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Inclusão

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
das atividades de uma entidade hospitalar, por determinado 
período, podendo ser motivada pela realização de obra, reforma no 
espaço físico do prestador ou em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou %uFB01scal, suspensão intempestiva pelo 
prestador ou em decorrência de tratativas negociais entre a 
operadora e o prestador hospitalar.

Tendo em vista a necessidade de inclusão de mais situações identificadas as quais 
são necessárias para atendimento da RN 259.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para %uFB01ns da avaliação que trata o caput deste artigo será 
considerada a utilização nas seguintes categorias de serviços 
hospitalares: Internação Psiquiátrica, Internação Obstétrica, 
Internação Clínica, Internação Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação em UTI Adulto, 
Atendimento de Urgência e Emergência Adulto e Atendimento de 
Urgência e Emergência Pediátrico. A metodologia de 
comparabilidade será objeto de Instrução Normativa da Diretoria 
de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO e será divulgada no 
endereço eletrônico da ANS na Internet.

A ANS deve esclarecer como fará essa comparação de equivalência. O que será 
considerado nas internações Obstétricas, apenas partos e cesáreas? SUGESTÃO DE 
COMPARABILIDADE: 1 - Leitos / mil habitantes

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Inclusão

§ - %u201CSerão critérios de comparabilidade para equivalência na 
substituição dos prestadores: I %u2013 Cadastro no CNES ativo e 
atualizado; II %u2013 Verificação de disponibilidade parcial da 
categoria de serviço hospitalar em um ou mais prestadores 
indicados como substitutos.

Não há menção sobre o critério de comparabilidade utilizado pela ANS. A minuta 
deve conter com clareza para fins de direcionamento operacional/legal às 
operadoras.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Inclusão

Incluir o paragráfo 5º com esclarecimentos sobre como se dará a 
comparação de equivalência. §5º %u201CSerão critérios de 
comparabilidade para equilavencia na substituição dos 
prestadores: I %u2013 Cadastro no CNES ativo e atualizado; II 
%u2013 Verificação de disponibilidade parcial da categoria de 
serviço hospitalar em um ou mais prestadores indicados como 
substitutos.

Não há menção sobre o critério de comparabilidade utilizado pela ANS. A minuta 
deve conter com clareza para fins de direcionamento operacional/legal às 
operadoras
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32355 10/03/2021 14:31 UNIMED OPERADORA/RS Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Inclusão

§5º %u201CSerão critérios de comparabilidade para equivalência 
na substituição dos prestadores: I %u2013 Cadastro no CNES ativo e 
atualizado; II %u2013 Verificação de disponibilidade parcial da 
categoria de serviço hospitalar em um ou mais prestadores 
indicados como substitutos.

Não há menção sobre o critério de comparabilidade utilizado pela ANS. A minuta 
deve conter com clareza para fins de direcionamento operacional/legal às 
operadoras.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Inclusão

§ 5º Serão critérios de comparabilidade para equivalência na 
substituição dos prestadores: I - Cadastro no CNES ativo e 
atualizado; II - Verificação de disponibilidade parcial da categoria de 
serviço hospitalar em um ou mais prestadores indicados como 
substitutos.

Não há menção sobre o critério de comparabilidade utilizado pela ANS. A minuta 
deve conter com clareza para fins de direcionamento operacional/legal às 
operadoras.

32175 27/01/2021 16:15 Art. 18º

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades 
da entidade hospitalar, em qualquer dos casos 
dispostos no artigo 12º desta Resolução, a operadora 
de planos de assistência à saúde fica obrigada a 
providenciar a substituição de entidade hospitalar ou 
o redimensionamento de rede por redução.

Exclusão

Sobre o Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades da entidade 
hospitalar, em qualquer dos casos dispostos no artigo 12º desta Resolução, a 
operadora de planos de assistência à saúde fica obrigada a providenciar a 
substituição de entidade hospitalar ou o redimensionamento de rede por redução. 
Manifestação Para casos que independem do controle da operadora, como o 
encerramento de atividades do prestador, a operadora pode considerar como 
substituto um prestador existente na rede, visto que em determinadas cidades, há 
escassez nos serviços da saúde, ficando a operadora sem opções para novos 
credenciamentos.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Alteração

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido 
realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam 
equivalentes e mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da Lei nº 9.656, 
de 3 de junho de 1998, desde que respeitadas todos os requisitos 
legais e regulatórios, inclusive aqueles estabelecidos na presente 
Resolução.

Importante deixar claro que esse artigo por si só não é suficiente para garantir o 
cumprimento integral da Lei 9.656/98. Deixar esse artigo na forma que está pode 
gerar para aqueles que focam apenas neste artigo, interpretações mais lenientes 
das regras que norteiam a substituição de entidades hospitalares

32338 10/03/2021 14:09 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I- tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 90 dias, com avaliação comprovada de manutenção da 
qualidade e efetividade desses atendimentos, correspondente aos 
serviços que estão sendo excluídos, comprovado através de aditivo 
contratual; ou

Sugerimos a alteração do inciso I, pois além da capacidade de atendimento pode 
não ser acompanhada da efetiva qualidade desse atendimento, o que será impacto 
a massa assistida.

32369 10/03/2021 20:43
SINDHOSP - SINDICATO DOS HOSPITAIS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre o prestador de serviços e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Adequação do parágrafo 2º a proposta contida no parágrafo 1º.

32370 10/03/2021 17:56
FEHOESP - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre o prestador de serviços e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Adequação do parágrafo 2º a proposta contida no parágrafo 1º.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Inclusão
§ 5º Na hipótese do disposto no § 4º, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, que atenda 
aos critérios de equivalência dispostos no § 1º deste artigo.

Aprimoramento da técnica normativa.
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32257 09/03/2021 18:03
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 1º - Caput

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre os critérios para 
as alterações na rede assistencial hospitalar no que 
se refere à substituição de entidade hospitalar e 
redimensionamento de rede por redução, 
regulamentando o disposto no artigo 17 da Lei 9.656, 
de 1998.

Alteração

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre os critérios para as alterações 
na rede assistencial hospitalar no que se refere à substituição de 
entidade hospitalar e redimensionamento de rede por redução, 
regulamentando o disposto no artigo 17 da Lei 9.656, de 1998, não 
se aplicando aos produtos coletivos exclusivos registrados para 
atender população elegível pertencente à uma empresa ou grupo 
econômico, sob um mesmo contrato, respeitando a legislação e 
normas vigentes.

Os produtos customizados com rede estruturada de acordo com as necessidades 
de contratantes específicos, cujas alterações podem ser feitas a pedido da 
empresa contratante (estipulante) não podem ser submetidos às regras gerais de 
produtos com ampla comercialização. A sugestão é de que seja feita uma ressalva 
no normativo, para que as regras gerais não se apliquem aos produtos criados para 
um público fechado.

32369 10/03/2021 20:43
SINDHOSP - SINDICATO DOS HOSPITAIS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Exclusão

A possibilidade de substituição de prestador hospitalar por não hospitalar afeta o 
direito do beneficiário, possibilitando a retirada de serviços especializados, tais 
como oncologia e cardiologia, afetando a centralidade do atendimento do 
paciente.

32370 10/03/2021 17:56
FEHOESP - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Exclusão

A possibilidade de substituição de prestador hospitalar por não hospitalar afeta o 
direito do beneficiário, possibilitando a retirada de serviços especializados, tais 
como oncologia e cardiologia, afetando a centralidade do atendimento do 
paciente.

32408 10/03/2021 19:35 ANAB Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste artigo será 
considerada a utilização nas categorias de serviços hospitalares, 
conforme definição contida no padrão TISS, observando as 
especialidades médicas disponibilizadas, bem como os serviços de 
Internação Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação Clínica, 
Internação Cirúrgica, Internação em UTI Neonatal, Internação em 
UTI Pediátrica, Internação em UTI Adulto, Atendimento de Urgência 
e Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e Emergência 
Pediátrico.

O objetivo da adequação proposta é garantir que seja observada a efetiva 
equivalência quando da substituição dos prestadores. Isto porque, o processo de 
substituição pautado pelo padrão TISS permitirá a análise de todas as 
especialidades e serviços disponibilizados em detalhamento, sendo certo que a 
análise genérica dos serviços pode resultar na omissão de informação, ou seja, 
prejuízo ao beneficiário.

32409 10/03/2021 22:35 ANAB Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste artigo será 
considerada a utilização nas categorias de serviços hospitalares, 
conforme definição contida no padrão TISS, observando as 
especialidades médicas disponibilizadas, bem como os serviços de 
Internação Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação Clínica, 
Internação Cirúrgica, Internação em UTI Neonatal, Internação em 
UTI Pediátrica, Internação em UTI Adulto, Atendimento de Urgência 
e Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e Emergência 
Pediátrico.

O objetivo da adequação proposta é garantir que seja observada a efetiva 
equivalência quando da substituição dos prestadores. Isto porque, o processo de 
substituição pautado pelo padrão TISS permitirá a análise de todas as 
especialidades e serviços disponibilizados em detalhamento, sendo certo que a 
análise genérica dos serviços pode resultar na omissão de informação, ou seja, 
prejuízo ao beneficiário.

32410 10/03/2021 19:35 ANAB Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste artigo será 
considerada a utilização nas categorias de serviços hospitalares, 
conforme definição contida no padrão TISS, observando as 
especialidades médicas disponibilizadas, bem como os serviços de 
Internação Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação Clínica, 
Internação Cirúrgica, Internação em UTI Neonatal, Internação em 
UTI Pediátrica, Internação em UTI Adulto, Atendimento de Urgência 
e Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e Emergência 
Pediátrico.

O objetivo da adequação proposta é garantir que seja observada a efetiva 
equivalência quando da substituição dos prestadores. Isto porque, o processo de 
substituição pautado pelo padrão TISS permitirá a análise de todas as 
especialidades e serviços disponibilizados em detalhamento, sendo certo que a 
análise genérica dos serviços pode resultar na omissão de informação, ou seja, 
prejuízo ao beneficiário.

32411 10/03/2021 22:35 ANAB Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste artigo será 
considerada a utilização nas categorias de serviços hospitalares, 
conforme definição contida no padrão TISS, observando as 
especialidades médicas disponibilizadas, bem como os serviços de 
Internação Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação Clínica, 
Internação Cirúrgica, Internação em UTI Neonatal, Internação em 
UTI Pediátrica, Internação em UTI Adulto, Atendimento de Urgência 
e Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e Emergência 
Pediátrico.

O objetivo da adequação proposta é garantir que seja observada a efetiva 
equivalência quando da substituição dos prestadores. Isto porque, o processo de 
substituição pautado pelo padrão TISS permitirá a análise de todas as 
especialidades e serviços disponibilizados em detalhamento, sendo certo que a 
análise genérica dos serviços pode resultar na omissão de informação, ou seja, 
prejuízo ao beneficiário.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32412 10/03/2021 19:35 ANAB Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste artigo será 
considerada a utilização nas categorias de serviços hospitalares, 
conforme definição contida no padrão TISS, observando as 
especialidades médicas disponibilizadas, bem como os serviços de 
Internação Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação Clínica, 
Internação Cirúrgica, Internação em UTI Neonatal, Internação em 
UTI Pediátrica, Internação em UTI Adulto, Atendimento de Urgência 
e Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e Emergência 
Pediátrico.

O objetivo da adequação proposta é garantir que seja observada a efetiva 
equivalência quando da substituição dos prestadores. Isto porque, o processo de 
substituição pautado pelo padrão TISS permitirá a análise de todas as 
especialidades e serviços disponibilizados em detalhamento, sendo certo que a 
análise genérica dos serviços pode resultar na omissão de informação, ou seja, 
prejuízo ao beneficiário.

32413 10/03/2021 19:35 ANAB Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste artigo será 
considerada a utilização nas categorias de serviços hospitalares, 
conforme definição contida no padrão TISS, observando as 
especialidades médicas disponibilizadas, bem como os serviços de 
Internação Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação Clínica, 
Internação Cirúrgica, Internação em UTI Neonatal, Internação em 
UTI Pediátrica, Internação em UTI Adulto, Atendimento de Urgência 
e Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e Emergência 
Pediátrico.

O objetivo da adequação proposta é garantir que seja observada a efetiva 
equivalência quando da substituição dos prestadores. Isto porque, o processo de 
substituição pautado pelo padrão TISS permitirá a análise de todas as 
especialidades e serviços disponibilizados em detalhamento, sendo certo que a 
análise genérica dos serviços pode resultar na omissão de informação, ou seja, 
prejuízo ao beneficiário.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Alteração

III - Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito das 
internações hospitalares, as clínicas básicas e especializadas, bem 
como centro de terapia intensiva, ou similar, e atendimento de 
urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina com cadastro válido e vigente no Ministério da Saúde;

Visa mitigar a necessidade de constantes atualizações no aplicativo RPS-web ou 
ainda a viabilização de substituições e redimensionamentos no que diz respeito aos 
prestadores com cadastro desatualizado ou inativado. Se o próprio Ministério da 
Saúde não reconhece a existência ou atualização de determinado prestador 
hospitalar, ele por si só já não deveria constar na rede de prestadores da 
operadora e, tampouco, ser objeto de substituição ou redimensionamento. A ANS 
é vinculada ao Ministério da Saúde e deve atuar em harmonia com as diretrizes 
editadas por essa pasta. O que não vale para o Ministério da Saúde não deveria 
valer para ANS.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Alteração

Proposta: alterar a redação do inciso III, com acréscimo da frase: 
%u201Ccom cadastro válido e vigente no Ministério da 
Saúde%u201D. %u201CIII - Serviços hospitalares - compreendem, 
no âmbito das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia intensiva, ou similar, e 
atendimento de urgência e emergência, reconhecidos pelo 
Conselho Federal de Medicina com cadastro válido e vigente no 
Ministério da Saúde%u201D;

Justificativa: Visa mitigar a necessidade de constantes atualizações no aplicativo 
RPS-web ou ainda a viabilização de substituições e redimensionamentos no que diz 
respeito aos prestadores com cadastro desatualizado ou inativado. Se o próprio 
Ministério da Saúde não reconhece a existência ou atualização de determinado 
prestador hospitalar, ele por si só já não deveria constar na rede de prestadores da 
operadora e, tampouco, ser objeto de substituição ou redimensionamento. A ANS 
é vinculada ao Ministério da Saúde e deve atuar em harmonia com as diretrizes 
editadas por essa pasta. O que não vale para o Ministério da Saúde não deveria 
valer para ANS.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Inclusão

Alterar a redação do inciso III, com acréscimo da frase: %u201Ccom 
cadastro válido e vigente no Ministério da Saúde%u201D. 
%u201CIII - Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito das 
internações hospitalares, as clínicas básicas e especializadas, bem 
como centro de terapia intensiva, ou similar, e atendimento de 
urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina com cadastro válido e vigente no Ministério da 
Saúde%u201D;

Visa mitigar a necessidade de constantes atualizações no aplicativo RPS-web ou 
ainda a viabilização de substituições e redimensionamentos no que diz respeito aos 
prestadores com cadastro desatualizado ou inativado. Se o próprio Ministério da 
Saúde não reconhece a existência ou atualização de determinado prestador 
hospitalar, ele por si só já não deveria constar na rede de prestadores da 
operadora e, tampouco, ser objeto de substituição ou redimensionamento. A ANS 
é vinculada ao Ministério da Saúde e deve atuar em harmonia com as diretrizes 
editadas por essa pasta. O que não vale para o Ministério da Saúde não deveria 
valer para ANS.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Alteração

Alterar a redação do inciso III, com acréscimo da frase: %u201Ccom 
cadastro válido e vigente no Ministério da Saúde%u201D. 
%u201CIII - Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito das 
internações hospitalares, as clínicas básicas e especializadas, bem 
como centro de terapia intensiva, ou similar, e atendimento de 
urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina com cadastro válido e vigente no Ministério da 
Saúde%u201D;

Visa mitigar a necessidade de constantes atualizações no aplicativo RPS-web ou 
ainda a viabilização de substituições e redimensionamentos no que diz respeito aos 
prestadores com cadastro desatualizado ou inativado. Se o próprio Ministério da 
Saúde não reconhece a existência ou atualização de determinado prestador 
hospitalar, ele por si só já não deveria constar na rede de prestadores da 
operadora e, tampouco, ser objeto de substituição ou redimensionamento. A ANS 
é vinculada ao Ministério da Saúde e deve atuar em harmonia com as diretrizes 
editadas por essa pasta. O que não vale para o Ministério da Saúde não deveria 
valer para ANS.
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32355 10/03/2021 14:31 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Alteração

III - Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito das 
internações hospitalares, as clínicas básicas e especializadas, bem 
como centro de terapia intensiva, ou similar, e atendimento de 
urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina com cadastro válido e vigente no Ministério da Saúde;

Visa mitigar a necessidade de constantes atualizações no aplicativo RPS-web ou 
ainda a viabilização de substituições e redimensionamentos no que diz respeito aos 
prestadores com cadastro desatualizado ou inativado. Se o próprio Ministério da 
Saúde não reconhece a existência ou atualização de determinado prestador 
hospitalar, ele por si só já não deveria constar na rede de prestadores da 
operadora e, tampouco, ser objeto de substituição ou redimensionamento. A ANS 
é vinculada ao Ministério da Saúde e deve atuar em harmonia com as diretrizes 
editadas por essa pasta. O que não vale para o Ministério da Saúde não deveria 
valer para ANS.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Alteração

III - Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito das 
internações hospitalares, as clínicas básicas e especializadas, bem 
como centro de terapia intensiva, ou similar, e atendimento de 
urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina com cadastro válido e vigente no Ministério da 
Saúde%u201D;

Visa mitigar a necessidade de constantes atualizações no aplicativo RPS-web ou 
ainda a viabilização de substituições e redimensionamentos no que diz respeito aos 
prestadores com cadastro desatualizado ou inativado. Se o próprio Ministério da 
Saúde não reconhece a existência ou atualização de determinado prestador 
hospitalar, ele por si só já não deveria constar na rede de prestadores da 
operadora e, tampouco, ser objeto de substituição ou redimensionamento. A ANS 
é vinculada ao Ministério da Saúde e deve atuar em harmonia com as diretrizes 
editadas por essa pasta.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Inclusão

IX - Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; X - Indisponibilidade de 
prestador substituto: Impossibilidade para a contratualização, 
devido à capacidade de atendimento já comprometida ou à 
ausência de interesse do prestador em firmar contrato com a 
operadora.

Há necessidade de definições, ambas relevantes no processo de 
redimensionamento de rede e substituição hospitalar, utilizadas pelo órgão 
regulador.

32355 10/03/2021 14:31 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Caput Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: Inclusão

IX - Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; X - Indisponibilidade de 
prestador substituto: Impossibilidade para a contratualização, 
devido à capacidade de atendimento já comprometida ou à 
ausência de interesse do prestador em firmar contrato com a 
operadora.

Há necessidade de definições, ambas relevantes no processo de 
redimensionamento de rede e substituição hospitalar, utilizadas pelo órgão 
regulador.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Inclusão

Incluir dois incisos contendo conceitos para melhor entendimento 
e embasamento técnico, conforme a seguir: IX - Região de Saúde: É 
um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde; X - Indisponibilidade de prestador substituto: 
Impossibilidade para a contratualização, devido à capacidade de 
atendimento já comprometida ou à ausência de interesse do 
prestador em firmar contrato com a operadora.

Há necessidade de definições, ambas relevantes no processo de 
redimensionamento de rede e substituição hospitalar, utilizadas pelo órgão 
regulador.

32376 10/03/2021 22:15 ANAB Art. 5º - Caput

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade 
hospitalar e de redimensionamento de rede por 
redução, a operadora de planos de assistência à 
saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Inclusão

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade hospitalar e de 
redimensionamento de rede por redução, além de seguir os 
ditames legais e regulatórios, a operadora de planos de assistência 
à saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Adequação da redação tornando-a mais clara, objetiva e transparente

32377 10/03/2021 22:17 ANAB Art. 5º - Caput

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade 
hospitalar e de redimensionamento de rede por 
redução, a operadora de planos de assistência à 
saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Inclusão

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade hospitalar e de 
redimensionamento de rede por redução, além de seguir os 
ditames legais e regulatórios, a operadora de planos de assistência 
à saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Adequação da redação tornando-a mais clara, objetiva e transparente
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32378 10/03/2021 19:17 ANAB Art. 5º - Caput

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade 
hospitalar e de redimensionamento de rede por 
redução, a operadora de planos de assistência à 
saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Inclusão

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade hospitalar e de 
redimensionamento de rede por redução, além de seguir os 
ditames legais e regulatórios, a operadora de planos de assistência 
à saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Adequação da redação tornando-a mais clara, objetiva e transparente

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições 
e as exclusões de serviços de urgência e emergência realizados 
pelas operadoras que contratam prestadores de forma direta, 
ocorridos dentro do município de residência do beneficiário,

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária.

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
bene%uFB01ciário, os redimensionamentos por redução, as 
subsfituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência 
realizados pelas operadoras que contratam prestadores de forma 
direta, ocorridos dentro do município de residência do beneficiário, 
Parágrafo único. A forma de comunicação individualizada disposta 
no caput deste artigo está prevista no Anexo desta Resolução 
Normativa.

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Proposta subsidiária: Alteração da redação do texto da seguinte 
forma: %u201CArt.21º Deverão ser comunicados ao 
bene%uFB01ciário, os redimensionamentos por redução, as 
substituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência 
realizados pelas operadoras que contratam prestadores de forma 
direta, ocorridos dentro do município de residência do beneficiário.

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária.

32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

"Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
bene%uFB01ciário, os redimensionamentos por redução, as 
subsfituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência 
realizados pelas operadoras que contratam prestadores de forma 
direta, ocorridos dentro do município de residência do beneficiário,

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Alteração da redação do texto da seguinte forma: %u201CArt.21º 
Deverão ser comunicados ao bene%uFB01ciário, os 
redimensionamentos por redução, as subsfituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência realizados pelas operadoras 
que contratam prestadores de forma direta, ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência realizados pelas operadoras 
que contratam prestadores de forma direta, ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Proposta subsidiária: Alteração da redação do texto da seguinte 
forma: Art.21º Deverão ser comunicados ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência realizados pelas operadoras 
que contratam prestadores de forma direta, ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração

Parágrafo único. A forma de comunicação individualizada disposta 
no caput deste artigo está prevista no Anexo desta Resolução 
Normativa, não sendo necessário a confirmação do recebimento 
pelo destinatário quando se tratar de comunicação realizada por 
SMS ou aplicativo de dispositivos móveis, prevista, 
respectivamente, nos itens II e III do Anexo desta resolução.

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária. 
Entendemos ser dispensável a comprovação do recebimento da comunicação pelo 
destinatário quando a mesma for realizada por SMS ou outras formas de 
aplicativos conforme previsto no Anexo desta resolução.
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32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
bene%uFB01ciário, os redimensionamentos por redução, as 
subsfituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência 
realizados pelas operadoras que contratam prestadores de forma 
direta, ocorridos dentro do município de residência do beneficiário,

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária. 
Entendemos ser dispensável a comprovação do recebimento da comunicação pelo 
destinatário quando a mesma for realizada por SMS ou outras formas de 
aplicativos conforme previsto no Anexo desta resolução.

32383 10/03/2021 19:22 ANAB Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Inclusão
III - Garantir qualidade equivalente entre as plataformas 
substituidas;

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação.

32384 10/03/2021 19:22 ANAB Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Inclusão
III - Garantir qualidade equivalente entre as plataformas 
substituidas;

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação.

32368 10/03/2021 20:22 OPERADORA DE SAÚDE Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Exclusão
Sugestionamos que seja considerado para fins de exclusão parcial, somente 
urgência e emergência

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, será realizada a partir da comparação entre os serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e emergência, utilizados 
nos últimos 12 meses no prestador a ser substituído, pelos 
beneficiários dos produtos a serem alterados, em relação à 
disponibilidade desses serviços no prestador substituto, 
independente da capacidade de atendimento.

Deixar claro que o critério objetivo é a disponibilidade dos serviços e não suposta 
capacidade de atendimento que não pode ser quantificada em face dos recursos 
disponíveis, especialmente pelo fato de que os prestadores podem atender 
diferentes Operadoras o que não garante que os recursos disponíveis representam 
a capacidade de atendimento para os beneficiários de uma Operadora específica.

32307 10/03/2021 08:53
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, será realizada a partir da comparação entre os serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e emergência, utilizados 
nos últimos 12 meses no prestador a ser substituído, pelos 
beneficiários dos produtos a serem alterados, em relação à 
disponibilidade desses serviços no prestador substituto, 
independente da capacidade de atendimento.

Deixar claro que o critério objetivo é a disponibilidade dos serviços e não suposta 
capacidade de atendimento que não pode ser quantificada em face dos recursos 
disponíveis, especialmente pelo fato de que os prestadores podem atender 
diferentes Operadoras o que não garante que os recursos disponíveis representam 
a capacidade de atendimento para os beneficiários de uma Operadora específica.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, será realizada a partir da comparação entre os serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e emergência, utilizados 
nos últimos 12 meses no prestador a ser substituído, pelos 
beneficiários dos produtos a serem alterados, em relação à 
disponibilidade desses serviços no prestador substituto, 
independente da capacidade de atendimento.

Deixar claro que o critério objetivo é a disponibilidade dos serviços e não suposta 
capacidade de atendimento que não pode ser quantificada em face dos recursos 
disponíveis, especialmente pelo fato de que os prestadores podem atender 
diferentes Operadoras o que não garante que os recursos disponíveis representam 
a capacidade de atendimento para os beneficiários de uma Operadora específica.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, será realizada a partir da comparação entre os serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e emergência, utilizados 
nos últimos 12 meses no prestador a ser substituído, pelos 
beneficiários dos produtos a serem alterados, em relação à 
disponibilidade desses serviços no prestador substituto, 
independente da capacidade de atendimento.

Deixar claro que o critério objetivo é a disponibilidade dos serviços e não suposta 
capacidade de atendimento que não pode ser quantificada em face dos recursos 
disponíveis, especialmente pelo fato de que os prestadores podem atender 
diferentes Operadoras o que não garante que os recursos disponíveis representam 
a capacidade de atendimento para os beneficiários de uma Operadora específica.
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32447 10/03/2021 22:52 ANAB Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Exclusão

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) prestador(es), hospitalares ou 
não hospitalares, de forma complementar, para fins de substituição de serviços 
hospitalares que não constem no prestador substituto. Sugere-se a exclusão, pois, 
não se faz aceitável que a Operadora possa substituir um serviço prestado em 
âmbito hospitalar por outro que não esteja em mesma condição, pois, nessa 
hipótese resta caracterizado a alteração das características do produto contratado. 
Ademais, há o imperativo do risco, pois, eventual atendimento prestado em 
âmbito hospitalar poderá ser substituído por atendimento ambulatorial, sendo 
certo que nessa hipótese o beneficiário ficará desprotegido da sorte para o caso de 
intercorrências durante o atendimento.

32448 10/03/2021 19:52 ANAB Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Exclusão

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) prestador(es), hospitalares ou 
não hospitalares, de forma complementar, para fins de substituição de serviços 
hospitalares que não constem no prestador substituto. Sugere-se a exclusão, pois, 
não se faz aceitável que a Operadora possa substituir um serviço prestado em 
âmbito hospitalar por outro que não esteja em mesma condição, pois, nessa 
hipótese resta caracterizado a alteração das características do produto contratado. 
Ademais, há o imperativo do risco, pois, eventual atendimento prestado em 
âmbito hospitalar poderá ser substituído por atendimento ambulatorial, sendo 
certo que nessa hipótese o beneficiário ficará desprotegido da sorte para o caso de 
intercorrências durante o atendimento.

32449 10/03/2021 22:52 ANAB Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Exclusão

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) prestador(es), hospitalares ou 
não hospitalares, de forma complementar, para fins de substituição de serviços 
hospitalares que não constem no prestador substituto. Sugere-se a exclusão, pois, 
não se faz aceitável que a Operadora possa substituir um serviço prestado em 
âmbito hospitalar por outro que não esteja em mesma condição, pois, nessa 
hipótese resta caracterizado a alteração das características do produto contratado. 
Ademais, há o imperativo do risco, pois, eventual atendimento prestado em 
âmbito hospitalar poderá ser substituído por atendimento ambulatorial, sendo 
certo que nessa hipótese o beneficiário ficará desprotegido da sorte para o caso de 
intercorrências durante o atendimento.

32450 10/03/2021 19:52 ANAB Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Exclusão

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) prestador(es), hospitalares ou 
não hospitalares, de forma complementar, para fins de substituição de serviços 
hospitalares que não constem no prestador substituto. Sugere-se a exclusão, pois, 
não se faz aceitável que a Operadora possa substituir um serviço prestado em 
âmbito hospitalar por outro que não esteja em mesma condição, pois, nessa 
hipótese resta caracterizado a alteração das características do produto contratado. 
Ademais, há o imperativo do risco, pois, eventual atendimento prestado em 
âmbito hospitalar poderá ser substituído por atendimento ambulatorial, sendo 
certo que nessa hipótese o beneficiário ficará desprotegido da sorte para o caso de 
intercorrências durante o atendimento.

32451 10/03/2021 22:53 ANAB Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Exclusão

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) prestador(es), hospitalares ou 
não hospitalares, de forma complementar, para fins de substituição de serviços 
hospitalares que não constem no prestador substituto. Sugere-se a exclusão, pois, 
não se faz aceitável que a Operadora possa substituir um serviço prestado em 
âmbito hospitalar por outro que não esteja em mesma condição, pois, nessa 
hipótese resta caracterizado a alteração das características do produto contratado. 
Ademais, há o imperativo do risco, pois, eventual atendimento prestado em 
âmbito hospitalar poderá ser substituído por atendimento ambulatorial, sendo 
certo que nessa hipótese o beneficiário ficará desprotegido da sorte para o caso de 
intercorrências durante o atendimento.
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32301 10/03/2021 11:37
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Exclusão

Texto Proposto: Condicionada a aceitação da proposta de alteração do critério 
para análise de impacto na massa assistida. Justificativa: Com a previsão da 
utilização da regra de Pareto, ou 80/20, a ANS indica que que somente os 
prestadores de serviços que representarem menos de 20% dos atendimentos 
poderão ser excluídos, independentemente do número de leitos disponíveis dos 
demais prestadores hospitalares da rede da operadora (como exige a Lei 9656). Há 
Regiões de Saúde que possuem um número pequeno de prestadores hospitalares 
disponíveis e, com a instituição da análise de Pareto para avaliar o impacto sobre a 
massa, há situações em que a OPS será obrigada a manter tal prestador, mesmo 
possuindo em sua rede credenciada outros prestadores que número de leitos 
disponíveis para a demanda de sua massa de beneficiários. Dessa forma, 
considerando que não foi realizado estudo de impacto regulatório, que demonstre 
que a análise de Pareto é adequada para avaliar o impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento de rede hospitalar, sugere-se que a análise pelo 
princípio de Pareto seja excluída do normativo. Cabe ressaltar que o percentual de 
80% é bastante relevante e pode representar impedimento à reestruturação da 
rede, além de não corresponder às premissas legais dispostas pela Lei 9.656 
(segundo a qual a ANS deve definir os parâmetros correlacionados a necessidade 
de leitos e capacidade operacional restante).

32350 10/03/2021 13:37 Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Exclusão

Exclusão condicionada a aceitação da proposta de alteração do critério para 
análise de impacto na massa assistida. Com a previsão da utilização da regra de 
Pareto, ou 80/20, a ANS indica que que somente os prestadores de serviços que 
representarem menos de 20% dos atendimentos poderão ser excluídos, 
independentemente do número de leitos disponíveis dos demais prestadores 
hospitalares da rede da operadora (como exige a Lei 9656). Há Regiões de Saúde 
que possuem um número pequeno de prestadores hospitalares disponíveis e, com 
a instituição da análise de Pareto para avaliar o impacto sobre a massa, há 
situações em que a OPS será obrigada a manter tal prestador, mesmo possuindo 
em sua rede credenciada outros prestadores que número de leitos disponíveis para 
a demanda de sua massa de beneficiários. Dessa forma, considerando que não foi 
realizado estudo de impacto regulatório, que demonstre que a análise de Pareto é 
adequada para avaliar o impacto sobre a massa assistida quando o 
redimensionamento de rede hospitalar, sugere-se que a análise pelo princípio de 
Pareto seja excluída do normativo. Cabe ressaltar que o percentual de 80% é 
bastante relevante e pode representar impedimento à reestruturação da rede, 
além de não corresponder às premissas legais dispostas pela Lei 9.656 (segundo a 
qual a ANS deve definir os parâmetros correlacionados a necessidade de leitos e 
capacidade operacional restante).
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32183 15/02/2021 16:35 Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Alteração

Art. 8º É permitida a exclusão de prestador não hospitalar da rede 
assistencial do plano de saúde sem substituição nas seguintes 
situações: II - ausência de prestação de serviço para o plano de 
saúde por no mínimo 12 meses consecutivos, desde que não haja 
suspensão formalizada acordada entre as partes. Em caso de 
pandemia esse período se prorroga por NO MÍNIMO 24 meses.

Descredenciamento do profissional em virtude da RN nº 365, artigo 8º, Item II que 
trata das exceções, ausência de prestação de serviço para o plano de saúde por no 
mínimo 12 meses consecutivos. Estamos em época de pandemia. A orientação 
divulgada, inclusive pelo plano de saúde é fique em casa, use máscaras, mantenha 
distanciamento social, utilize serviço de telemedicina. Estamos em período de 
pandemia, correto? Não existe tratamento para o vírus, se isole. MEDO, PANICO, 
INSEGURANÇA... Daí vc se cuida, evita ao máximo correr riscos para não contrair a 
doença e transmitir, tomar o extremo cuidado, ... Quando do vc cria coragem (pois 
o medo é maior que a necessidade) e vai procurar tratamento odontológico com o 
profissional que vc trata a anos descobre que ele foi descredenciado em virtude de 
resolução da ANS: " RN nº 365, artigo 8º, Item II que trata das exceções, ausência 
de prestação de serviço para o plano de saúde por no mínimo 12 meses 
consecutivos." ((NO MÍNIMO 12 meses consecutivos) ?? no mínimo, qual o 
máximo??) PANDEMIA! Como procurar TELEATENDIMENTO PARA SERVIÇO 
ODONTOLOGICO? Como manter distancia, usar mascaras para TRATAR DA SAÚDE 
BUCAL? Não seria o caso de rever este artigo neste período? Pandemia não seria 
considerada "caso fortuito ou força maior"? Por 04 dias (1ano e 04 dias) o 
profissional foi descredenciado. ( Mas a resolução diz no mínimo 12 meses, então 
pode ser prazo maior de 12 meses??) Não haveria a possibilidade de rever este 
artigo, prorrogando em virtude da pandemia? Já entrei em contato com o 
convenio e com a ANS e a resposta foi clara "procure outro profissional 
credenciado equivalente" - a relação que foi estabelecida durante anos de 
tratamento foi de confiança. É possível trocar relação de confiança por profissional 
"equivalente"? Gostaria que fosse dada atenção ao fato pois relação de confiança 
não possui "equivalência". Aguardo retorno. Grata pela atenção. Andrea Cruz Pinto

32184 15/02/2021 16:35 Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Alteração

Art. 8º É permitida a exclusão de prestador não hospitalar da rede 
assistencial do plano de saúde sem substituição nas seguintes 
situações: II - ausência de prestação de serviço para o plano de 
saúde por no mínimo 12 meses consecutivos, desde que não haja 
suspensão formalizada acordada entre as partes. Em caso de 
pandemia esse período se prorroga por NO MÍNIMO 24 meses.

Descredenciamento do profissional em virtude da RN nº 365, artigo 8º, Item II que 
trata das exceções, ausência de prestação de serviço para o plano de saúde por no 
mínimo 12 meses consecutivos. Estamos em época de pandemia. A orientação 
divulgada, inclusive pelo plano de saúde é fique em casa, use máscaras, mantenha 
distanciamento social, utilize serviço de telemedicina. Estamos em período de 
pandemia, correto? Não existe tratamento para o vírus, se isole. MEDO, PANICO, 
INSEGURANÇA... Daí vc se cuida, evita ao máximo correr riscos para não contrair a 
doença e transmitir, tomar o extremo cuidado, ... Quando do vc cria coragem (pois 
o medo é maior que a necessidade) e vai procurar tratamento odontológico com o 
profissional que vc trata a anos descobre que ele foi descredenciado em virtude de 
resolução da ANS: " RN nº 365, artigo 8º, Item II que trata das exceções, ausência 
de prestação de serviço para o plano de saúde por no mínimo 12 meses 
consecutivos." ((NO MÍNIMO 12 meses consecutivos) ?? no mínimo, qual o 
máximo??) PANDEMIA! Como procurar TELEATENDIMENTO PARA SERVIÇO 
ODONTOLOGICO? Como manter distancia, usar mascaras para TRATAR DA SAÚDE 
BUCAL? Não seria o caso de rever este artigo neste período? Pandemia não seria 
considerada "caso fortuito ou força maior"? Por 04 dias (1ano e 04 dias) o 
profissional foi descredenciado. ( Mas a resolução diz no mínimo 12 meses, então 
pode ser prazo maior de 12 meses??) Não haveria a possibilidade de rever este 
artigo, prorrogando em virtude da pandemia? Já entrei em contato com o 
convenio e com a ANS e a resposta foi clara "procure outro profissional 
credenciado equivalente" - a relação que foi estabelecida durante anos de 
tratamento foi de confiança. É possível trocar relação de confiança por profissional 
"equivalente"? Gostaria que fosse dada atenção ao fato pois relação de confiança 
não possui "equivalência". Aguardo retorno. Grata pela atenção. Andrea Cruz Pinto

32407 10/03/2021 22:33
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (IDEC)

Art. 5º - Inciso I

I- garantir aos beneficiários a manutenção do acesso 
aos serviços ou procedimentos definidos no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, 
respeitando-se os casos de Diretrizes de Utilização – 
DUT, carências e CPT, quando houver, para 
atendimento integral das coberturas previstas nos 
artigos 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 1998, nos 
prazos definidos na Resolução Normativa nº 259, de 
17 de junho de 2011;

Alteração

I %u2013 garantir, no mínimo, aos bene%uFB01ciários a 
manutenção do acesso aos serviços ou procedimentos 
de%uFB01nidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da 
ANS, respeitando-se os casos de Diretrizes de Utilização %u2013 
DUT, carências e CPT, quando houver, para atendimento integral 
das coberturas previstas nos artigos 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, 
de 1998, nos prazos de%uFB01nidos na Resolução Normativa nº 
259, de 17 de junho de 2011 e admitindo-se coberturas adicionais, 
conforme expressa recomendação médica;

De acordo com o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, o Rol de Eventos e 
Procedimentos em Saúde é referência básica para o plano privado de assistência à 
saúde. Isso significa dizer que, a depender da competente prescrição médica, é 
possível se admitir cobertura para além do que consta no Rol. Desta forma, o inciso 
I do art. 5º pode ser alterado, para permitir cobertura além do Rol de Eventos e 
Procedimentos em Saúde.
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32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Alteração

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência oferecida nos 
produtos cuja rede assitencial é parte essencial, deverá formar e 
manter uma rede de prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos beneficiários nos 
prazos regulamentares definidos pela ANS respeitando o que foi 
contratado.

Segundo determinacão da própria Lei 9.656/98 em seu Artigo 17o "a inclusão de 
qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou 
credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei 
implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da 
vigência dos contratos..."

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Alteração

A operadora, para garantir a assistência oferecida nos produtos, 
deverá formar uma rede de assistencial, seja própria ou 
contratualizada, compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos pela ANS 
respeitando o que foi contratado.

adequar à definição constante do artigo 2º inciso I

32374 10/03/2021 22:11 ANAB Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Inclusão

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência oferecida nos 
produtos, deverá formar uma rede de prestadores, que é 
característica do produto, bem como a sua manutenção, seja 
própria ou contratualizada, compatível com a demanda, nos termos 
do art. 17º da Lei 9.656/98, capaz de atender aos beneficiários nos 
prazos regulamentares definidos pela ANS respeitando o que foi 
contratado pelo beneficiário quando da aquisição de seu produto.

1) Deve-se considerar que, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade, 
sendo certo que, eventual mudança da rede poderá representar frustração em 
relação a referida expectativa, bem como o descumprimento contratual e 
judicialização. No mais, a obrigação de manutenção da rede encontra respaldo na 
própria Lei 9.656/98 em seu Artigo 17º.

32375 10/03/2021 19:12 ANAB Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Inclusão

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência oferecida nos 
produtos, deverá formar uma rede de prestadores, que é 
característica do produto, bem como a sua manutenção, seja 
própria ou contratualizada, compatível com a demanda, nos termos 
do art. 17º da Lei 9.656/98, capaz de atender aos beneficiários nos 
prazos regulamentares definidos pela ANS respeitando o que foi 
contratado pelo beneficiário quando da aquisição de seu produto.

1) Deve-se considerar que, quando o beneficiário realizou a contratação do plano o 
fez na expectativa de utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade, 
sendo certo que, eventual mudança da rede poderá representar frustração em 
relação a referida expectativa, bem como o descumprimento contratual e 
judicialização. No mais, a obrigação de manutenção da rede encontra respaldo na 
própria Lei 9.656/98 em seu Artigo 17º.

32339 10/03/2021 14:10 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Exclusão

Quanto a retirada do inciso II, entendemos que apenas a inclusão de prestador na 
rede nos 90 dias que antecedem a exclusão de prestador, não é suficiente para 
garantia que todos os serviços prestados pelo excluído possam ser abarcados em 
volume de capacidade de atendimento e efetiva qualidade, sem resultar prejuízos 
aos beneficiários.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Inclusão

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de parficipação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. §3º. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utlização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações. IX - Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; X - Indisponibilidade de 
prestador substituto: Impossibilidade para a contratualização, 
devido à capacidade de atendimento já comprometida ou à 

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.
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32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

Proposta: Alteração da redação no inciso VII, para incluir definições 
sobre as classes da Curva ABC, melhorando o entendimento do 
setor acerca da regra a ser utilizada. %u201Cno total de 
atendimentos de internação da Região de Saúde%u201D (...) As 
letras A-B-C representam as seguintes classes dos prestadores, com 
base na sua importância: Classe A: É o agrupamento de uma 
pequena porcentagem de prestadores, responsável por um grande 
número de internações no plano. Cada prestador possui seu 
percentual específico, mas, normalmente, apenas estão 
classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. Esses 
prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utlização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações

Justificativa: Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de 
Saúde, ambas relevantes no processo de redimensionamento de rede e 
substituição hospitalar, utilizadas pelo órgão regulador.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Inclusão

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objefivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de parficipação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. §3º. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utlização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 10% das 
internações. IX - Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; X - Indisponibilidade de 
prestador substituto: Impossibilidade para a contratualização, 
devido à capacidade de atendimento já comprometida ou à 

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.
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32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Exclusão

Texto Proposto: Condicionada a aceitação da proposta de alteração do critério 
para análise de impacto na massa assistida. Justificativa: Com a previsão da 
utilização da regra de Pareto, ou 80/20, a ANS indica que que somente os 
prestadores de serviços que representarem menos de 20% dos atendimentos 
poderão ser excluídos, independentemente do número de leitos disponíveis dos 
demais prestadores hospitalares da rede da operadora (como exige a Lei 9656). Há 
Regiões de Saúde que possuem um número pequeno de prestadores hospitalares 
disponíveis e, com a instituição da análise de Pareto para avaliar o impacto sobre a 
massa, há situações em que a OPS será obrigada a manter tal prestador, mesmo 
possuindo em sua rede credenciada outros prestadores que número de leitos 
disponíveis para a demanda de sua massa de beneficiários. Dessa forma, 
considerando que não foi realizado estudo de impacto regulatório, que demonstre 
que a análise de Pareto é adequada para avaliar o impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento de rede hospitalar, sugere-se que a análise pelo 
princípio de Pareto seja excluída do normativo. Cabe ressaltar que o percentual de 
80% é bastante relevante e pode representar impedimento à reestruturação da 
rede, além de não corresponder às premissas legais dispostas pela Lei 9.656 
(segundo a qual a ANS deve definir os parâmetros correlacionados a necessidade 
de leitos e capacidade operacional restante).

32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Inclusão

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objefivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de parficipação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. §3º. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utlização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações. IX - Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; X - Indisponibilidade de 
prestador substituto: Impossibilidade para a contratualização, 
devido à capacidade de atendimento já comprometida ou à 

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.
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32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

Alteração da redação no inciso VII, para incluir definições sobre as 
classes da Curva ABC, melhorando o entendimento do setor acerca 
da regra a ser utilizada. %u201Cno total de atendimentos de 
internação da Região de Saúde%u201D (...) As letras A-B-C 
representam as seguintes classes dos prestadores, com base na sua 
importância: Classe A: É o agrupamento de uma pequena 
porcentagem de prestadores, responsável por um grande número 
de internações no plano. Cada prestador possui seu percentual 
específico, mas, normalmente, apenas estão classificados nesse 
grupo até 20% dos prestadores. Esses prestadores, comumente, 
são responsáveis por até 80% da concentração de internações; 
Classe B: Essa classe conta com 30% dos prestadores categorizados 
e costuma representar 15% das internações no plano. Ou seja, 
ficam com um percentual intermediário de importância na rede do 
plano. Classe C: Representa a maior parte dos prestadores, algo em 
torno de 50%, mas possui pouca representatividade de utlização 
por parte das operadoras, ficando com apenas com 
aproximadamente 5% das internações.

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.

32355 10/03/2021 14:31 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utilização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações.

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.

32333 10/03/2021 10:56 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Alteração

.Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido 
realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam 
observados critérios equivalentes em qualidade, eficiência, 
acessibilidade e segurança do paciente, compatível com o ofertado 
pelo estabelecimento de saúde descredenciado e mediante 
comunicação aos consumidores e à ANS com 30 (trinta) dias de 
antecedência, nos termos da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

.A alteração no caput do art.6º da minuta reforça o que determina o art. 17, da Lei 
9656/98, no sentido de que a substituição da rede hospitalar deve manter a 
qualidade, eficiência e segurança do paciente, respeitando-se assim a escolha do 
consumidor no momento da contratação do plano, feita com base, principalmente, 
pela rede ofertada, em consonância aos artigos 4º, I e 6º, IV, CDC.

32372 10/03/2021 19:04 ANAB Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Inclusão

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
das atividades de uma entidade hospitalar, por determinado 
período, motivada, exclusivamente, pelo prestador para a 
realização de obra ou reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou fiscal;

1) A referida suspensão deverá ser solicitada exclusivamente pelo prestador 
ocasião na qual informará se o atendimento restará suspenso integralmente ou 
parcial, sendo certo que a Operadora deverá assumir a obrigação de comunicar os 
beneficiários, a fim de assegurar a cobertura assistencial.
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32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Inclusão

Art. 7º - §5º - Caso não seja possível proceder a substituição 
segundo os critérios do presente Artigo, a Operadora de Planos de 
Saúde poderá retirar o produto do mercado, substituindo-o por 
outro, bem como alienar a carteira, seguindo rito facilitado a ser 
definido por Instrução Normativa da DIPRO

É reponsabilidade da operadora criar e manter a rede prestadora sob pena de 
descaracterizar o produto vendido e descumprir os ditames da Lei 9.656/98. Caso 
não seja desejo da operadora manter o prestador hospitalar no produto, a ANS 
deve dar a opção à operadora para descontinuá-lo promovendo a migração para 
um novo produto ou de alienar sua carteira ambos de maneira facilitada.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e emergência, utilizados 
nos últimos 12 meses no prestador a ser substituído, pelos 
beneficiários dos produtos a serem alterados bem como pela 
capacidade instalada do prestador a ser incluído no produto como 
substituto.

A comparação entre os serviços oferecidos que estarão detalhados no parágrafo 
primeiro são de suma importância. No entanto, o prestador que substituirá o que 
sai deve ser avaliado não só nesse quesito como o de capacidade instalada. Tirar 
um hospital de 500 leitos e substituí-lo por um outro de 50 leitos pode representar, 
na verdade uma exclusão, mesmo que o nível de qualidade e as especialidades e 
serviços oferecidos sejam os mesmos.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

Art. 7 - §1º Para fins da avaliação que trata o caput deste artigo 
será considerada a utilização nas categorias de serviços 
hospitalares, representadas pelo grupo de procedimentos 
conforme Componente de Representação de Conceitos em Saúde 
do Padrão TISS em Anexo a essa Resolução, de modo que seja 
avaliada a capacidade da entidade hospitalar para o atendimento 
de especialidades médicas bem como da capacidade instalada dos 
seguintes serviços: Internação Psiquiátrica, Internação Obstétrica, 
Internação Clínica, Internação Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação em UTI Adulto, 
Atendimento de Urgência e Emergência Adulto e Atendimento de 
Urgência e Emergência Pediátrico.

Entende-se que é preciso avaliar, além do tipo de assistência (sugerido pela 
Consulta Pública), os grupos de procedimentos realizados pelo hospital em 
referência, conforme Componente de Representação de Conceitos em Saúde do 
Padrão TISS. Essa classificação se aproxima do conceito de especialidade praticado 
pelos Conselhos Profissionais e deve auxiliar a ANS na avaliação dos tipos de 
procedimentos demandados por determinada massa assistida, permitindo a 
adequada avaliação da Substituição de Rede, sem que o beneficiário fique 
desassistido de determinada especialidade médica específica. Sem que a 
comparação seja feita a partir dos diversos serviços e especialidades oferecidos 
será possível, através de uma suposta substitução hospitalar, se efetivar por parte 
das operadoras um descredenciamento parcial de alguns serviços, excluindo-os do 
produto. Por exemplo, ao substituir um hospital que oferece serviços de oncologia, 
ou ortopedia cirúrgica, por outro hospital que não oferece, a simples comparação 
do número de internações não permitirá à ANS avaliar o real impacto da 
substituição.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 7º - §1º

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste 
artigo será considerada a utilização nas seguintes 
categorias de serviços hospitalares:  Internação 
Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação 
Clínica, Internação  Cirúrgica, Internação em UTI 
Neonatal, Internação em UTI Pediátrica, Internação 
em UTI Adulto, Atendimento de Urgência e 
Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e 
Emergência Pediátrico.

Alteração

§1º Para fins da avaliação que trata o caput deste artigo será 
considerada a utilização nas seguintes categorias de serviços 
hospitalares, segmentadas por Grupo de procedimentos conforme 
Componente de Representação de Conceitos em Saúde do Padrão 
TISS, de modo que seja avaliada a capacidade da entidade 
hospitalar para o atendimento de especialidades médicas: 
Internação Psiquiátrica, Internação Obstétrica, Internação Clínica, 
Internação Cirúrgica, Internação em UTI Neonatal, Internação em 
UTI Pediátrica, Internação em UTI Adulto, Atendimento de Urgência 
e Emergência Adulto e Atendimento de Urgência e Emergência 
Pediátrico.

Entende-se que é preciso avaliar, além do tipo de assistência (sugerido pela 
Consulta Pública), o Grupo de cada procedimento realizado pelo hospital em 
referência, conforme Componente de Representação de Conceitos em Saúde do 
Padrão TISS. Essa classificação se aproxima do conceito de especialidade praticado 
pelos Conselhos Profissionais e deve auxiliar a ANS na avaliação dos tipos de 
procedimentos demandados por determinada massa assistida, permitindo a 
adequada avaliação da Substituição de Rede, sem que o beneficiário fique 
desassistido de determinada especialidade médica específica.
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32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: a) Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; b) Classe B: Essa classe conta com 
30% dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. c) Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utilização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações.

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Exclusão
Não há justificativa para essa exceção, que é do interesse do 
consumidor/beneficiário.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
dos atendimentos de uma entidade hospitalar para os beneficiários 
de uma Operadora, por determinado período, podendo ser 
motivada por necessidade motivada do nosocômio ou da 
Operadora, tais como para realização de obra ou reforma no 
espaço físico do prestador, em decorrência de intervenção pública, 
sanitária ou fiscal, reestruturação organizacional, indícios de 
fraude, dentre outros.

Deixar claro que os motivos do prestador requerer a suspensão são apenas 
exemplificativos e não taxativos. Ademais, atualmente a regulamentação da ANS 
estabelece a possibilidade de apenas o prestador requerer unilateralmente a 
suspensão temporária de atendimento em face de suas necessidades. Ocorre que, 
estabelecer à apenas uma das partes de uma relação bilateral a prerrogativa de 
suspensão temporária do contrato desequilibra a relação, principalmente quando 
o prestador suspende o atendimento para impor uma nova tabela, descumprindo 
as próprias regras contratuais de negociação e reajuste.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar a suspensão das 
atividades de uma entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada: a) pela realização de obra; b) reforma no 
espaço físico do prestador; c) em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; d) falta de segurança do paciente 
devidamente comprovada; e) documentação irregular, como Alvará 
da Vigilância Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento 
expedido pela prefeitura vencidos; f) fraude comprovada pela 
operadora (em conta hospitalar); g) troca de mantenedora, que 
demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do 
prestador desatualizado por um longo período.

A preocupação diz respeito a situações que não estão previstas na norma e que 
deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o atendimento nos 
casos de inobservância de termos e condições técnicas e operacionais previstas no 
contrato firmado entre operadora e prestador.

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar a suspensão das 
atividades de uma entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada: a) pela realização de obra; b) reforma no 
espaço físico do prestador; c) em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; d) falta de segurança do paciente 
devidamente comprovada; e) documentação irregular, como Alvará 
da Vigilância Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento 
expedido pela prefeitura vencidos; f) fraude comprovada pela 
operadora (em conta hospitalar); g) troca de mantenedora, que 
demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do 
prestador desatualizado por um longo período.

A preocupação diz respeito a situações que não estão previstas na norma e que 
deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o atendimento nos 
casos de inobservância de termos e condições técnicas e operacionais previstas no 
contrato firmado entre operadora e prestador.
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Contribuições da Consulta Pública nº 82
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32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão das 
atividades de uma entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou reforma no 
espaço físico do prestador ou em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; pela inexistência de Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento válido; ou 
por comprovado descumprimento de cláusula/exigência 
contratualmente prevista.

Alteração necessária para abranger situações que não estão previstas na norma e 
que deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o 
atendimento nos casos de inobservância de termos e condições técnicas e 
operacionais previstas no contrato firmado entre operadora e prestador. Alguns 
exemplos: - falta de segurança do paciente devidamente comprovada pela 
operadora; - documentação irregular do prestador, como Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela prefeitura 
vencidos; há outros documentos, mas de menor significância no contexto, que não 
seriam motivo para suspensão de atendimento (Contrato Social da Pessoa Jurídica 
desatualizado; CNPJ desatualizado; CNES desatualizado, mas que têm impacto no 
cadastro do prestador junto à ANS); - fraude cometida pelo prestador em conta 
hospitalar, comprovada pela operadora; - troca de mantenedora pelo prestador, 
que demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do prestador 
desatualizado por um longo período (pode haver impacto em questões fiscais e 
tributárias em função da alteração de CNPJ). Se existir no contrato com o prestador 
a possibilidade de suspensão do atendimento por outros motivos que não estão na 
proposta da RN, em tese, haveria margem para suposta infração por parte da 
operadora, considerando uma irregularidade contratual. Ademais, a necessidade 
de que sejam apresentados alvarás válidos, por exemplo, visa proteger não 
somente a Operadora, por conta de sua corresponsabilidade ao disponibilizar um 
prestador %u201Cinapto%u201D, mas também a saúde do beneficiário.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

Proposta: alterar a redação do inciso VII, da seguinte forma: 
%u201CVII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - 
suspensão das atividades de uma entidade hospitalar, por 
determinado período, podendo ser motivada pela realização de 
obra ou reforma no espaço físico do prestador ou em decorrência 
de intervenção pública, sanitária ou fiscal; pela inexistência de 
Alvará da Vigilância Sanitária e/ou Alvará de Localização e 
Funcionamento válido; ou por comprovado descumprimento de 
cláusula/exigência contratualmente prevista%u201D.

Justificativa: Alteração necessária para abranger situações que não estão previstas 
na norma e que deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o 
atendimento nos casos de inobservância de termos e condições técnicas e 
operacionais previstas no contrato firmado entre operadora e prestador. Alguns 
exemplos: - falta de segurança do paciente devidamente comprovada pela 
operadora; - documentação irregular do prestador, como Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela prefeitura 
vencidos; há outros documentos, mas de menor significância no contexto, que não 
seriam motivo para suspensão de atendimento (Contrato Social da Pessoa Jurídica 
desatualizado; CNPJ desatualizado; CNES desatualizado, mas que têm impacto no 
cadastro do prestador junto à ANS); - fraude cometida pelo prestador em conta 
hospitalar, comprovada pela operadora; - troca de mantenedora pelo prestador, 
que demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do prestador 
desatualizado por um longo período (pode haver impacto em questões fiscais e 
tributárias em função da alteração de CNPJ). Se existir no contrato com o prestador 
a possibilidade de suspensão do atendimento por outros motivos que não estão na 
proposta da RN, em tese, haveria margem para suposta infração por parte da 
operadora, considerando uma irregularidade contratual. Ademais, a necessidade 
de que sejam apresentados alvarás válidos, por exemplo, visa proteger não 
somente a Operadora, por conta de sua corresponsabilidade ao disponibilizar um 
prestador %u201Cinapto%u201D, mas também a saúde do beneficiário.

32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar a suspensão das 
atividades de uma entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada: a) pela realização de obra; b) reforma no 
espaço físico do prestador; c) em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; d) falta de segurança do paciente 
devidamente comprovada; e) documentação irregular, como Alvará 
da Vigilância Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento 
expedido pela prefeitura vencidos; f) fraude comprovada pela 
operadora (em conta hospitalar); g) troca de mantenedora, que 
demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do 
prestador desatualizado por um longo período.

A preocupação diz respeito a situações que não estão previstas na norma e que 
deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o atendimento nos 
casos de inobservância de termos e condições técnicas e operacionais previstas no 
contrato firmado entre operadora e prestador.
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32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração

Proposta: Sobre o tema %u201Ccomunicação%u201D requer que o 
termo %u201Cindividualizada%u201D seja retirado. Propõe a 
seguinte redação: %u201CParágrafo único. A forma de 
comunicação disposta no caput deste artigo está prevista no Anexo 
desta Resolução Normativa%u201D.

Justificativa: Manter o termo %u201Cindividualizada%u201D pressupõe uma 
operacionalização limitada à operadora, induzindo muitas vezes ao 
%u201CAR%u201D, sendo que atualmente a ANS já admite diversos meios 
eletrônicos de notificação.

32337 10/03/2021 14:04 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Alteração

Art. 8º Será obrigatória a contratação de outro(s) prestador(es), 
hospitalares ou não-hospitalares, de forma complementar, para fins 
de substituição de serviços hospitalares que não constem no 
prestador substituto.

A proposta de alteração do caput, do 8º da minuta de Resolução reforça o que 
determina o art. 17, da Lei 9656/98, em consonância com a norma consumerista, 
que determina ser direito do consumidor e obrigação da operadora do Plano de 
Saúde manter uma rede de estabelecimentos compatível com os serviços 
contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no 
prestador descredenciado. Nesse sentido, não deve ficar a critério da operadora a 
%u201Cpossibilidade%u201D de contratar serviços não fornecidos pelo prestador 
substituto. Portanto, sempre que houver a substituição de um prestador 
hospitalar, a operadora deve ser obrigada a manter a qualidade, eficiência, 
acessibilidade e segurança do consumidor em relação aos serviços oferecidos, em 
cumprimento à oferta da rede credenciada incialmente contratada pelo 
consumidor (Art. 35, CDC).

32279 09/03/2021 19:02
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 18º

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades 
da entidade hospitalar, em qualquer dos casos 
dispostos no artigo 12º desta Resolução, a operadora 
de planos de assistência à saúde fica obrigada a 
providenciar a substituição de entidade hospitalar ou 
o redimensionamento de rede por redução.

Exclusão

De acordo com artigo 13, parágrafo 4º, não se aplica o critério disposto no caput 
deste artigo, com exigência de prévia autorização para os casos de 
redimensionamento por redução quando a solicitação de exclusão de prestador 
hospitalar for motivada por encerramento de atividades da entidade hospitalar, 
cuja hipóteses foram descritas no artigo 12. Há, portanto, evidente conflito de 
regras, devendo ser excluído o artigo 18. Desse modo, nas situações de 
encerramento de entidade hospitalar, não haverá necessidade de autorização 
prévia para redimensionamento ou substituição.

32286 09/03/2021 16:17
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Exclusão
A forma de comunicação via portal, central de atendimento e PIN SS já foram 
contempladas na norma, não havendo justificativa para manutenção do artigo, do 
parágrafo único, bem como o anexo

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Alteração

Art. 2º (...) I - Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos de 
saúde, próprios, contratados, referenciados, credenciados ou 
cooperados de uma operadora de plano de assistência à saúde para 
oferecer cuidado aos bene%uFB01ciários em todos os níveis de 
atenção à saúde, considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a atender às 
necessidades de saúde dessa população;

Como não faz parte da competência legal da ANS regular equipamentos e recursos 
humanos, entendemos que esses itens devem ser retirados da definição.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Alteração

I - Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos de saúde, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados ou cooperados 
de uma operadora de plano de assistência à saúde para oferecer 
cuidado aos beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação, de modo a atender às necessidades de 
saúde dessa população;

Segundo a Lei nº 9.961/00, não faz parte da competência legal da ANS regular 
equipamentos e recursos humanos, portanto, entende-se que esses itens devem 
ser retirados da definição. Além disso, a norma em questão trata de substituição e 
redimensionamento de recursos hospitalares, o que ratifica a necessidade de 
revisão da conceituação proposta.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Alteração
Proposta: Excluir do texto do inciso I a indicação: 
%u201Cequipamentos e recursos humanos%u201D.

Segundo a Lei 9.961/00, não faz parte da competência legal da ANS regular 
equipamentos e recursos humanos, portanto, entende-se que esses itens devem 
ser retirados da definição. Além disso, a norma em questão trata de substituição e 
redimensionamento de recursos hospitalares, o que ratifica a necessidade de 
revisão da conceituação proposta.
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32335 10/03/2021 14:00 Art. 2º - Caput Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: Exclusão

Segundo a Lei 9.961/00, não faz parte da competência legal da ANS regular 
equipamentos e recursos humanos, portanto, entende-se que esses itens devem 
ser retirados da definição. Além disso, a norma em questão trata de substituição e 
redimensionamento de recursos hospitalares, o que ratifica a necessidade de 
revisão da conceituação proposta.

32355 10/03/2021 14:31 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Alteração

I - Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos de saúde, 
contratados, referenciados, credenciados ou cooperados de uma 
operadora de plano de assistência à saúde para oferecer cuidado 
aos beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação, de modo a atender às necessidades de 
saúde dessa população;

Segundo a Lei 9.961/00, não faz parte da competência legal da ANS regular 
equipamentos e recursos humanos, portanto, entende-se que esses itens devem 
ser retirados da definição. Além disso, a norma em questão trata de substituição e 
redimensionamento de recursos hospitalares, o que ratifica a necessidade de 
revisão da conceituação proposta.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Alteração

Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos de saúde, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados ou cooperados 
de uma operadora de plano de assistência à saúde para oferecer 
cuidado aos beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação, de modo a atender às necessidades de 
saúde dessa população;

Excluir do texto do inciso I a indicação: %u201Cequipamentos e recursos 
humanos%u201D, pois segundo a Lei 9.961/00, não faz parte da competência legal 
da ANS regular equipamentos e recursos humanos, portanto, entende-se que esses 
itens devem ser retirados da definição. Além disso, a norma em questão trata de 
substituição e redimensionamento de recursos hospitalares, o que ratifica a 
necessidade de revisão da conceituação proposta.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Inclusão

IX - Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; X - Indisponibilidade de 
prestador substituto: Impossibilidade para a contratualização, 
devido à capacidade de atendimento já comprometida ou à 
ausência de interesse do prestador em firmar contrato com a 
operadora.

Há necessidade de definições, ambas relevantes no processo de 
redimensionamento de rede e substituição hospitalar, utilizadas pelo órgão 
regulador.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 2º - Inciso V
V- Prestador substituto - prestador de serviços de 
atenção à saúde indicado pela operadora para 
substituir a entidade hospitalar a ser excluída;

Alteração
Prestador ou Prestadores de serviços de atenção à saúde indicados 
pela operadora para substituir a entidade hospitalar a ser excluída.

No conceito deve ficar claro que a operadora pode indicar um ou mais prestadores 
como substitutos, tal como foi exaustivamente discutido no grupo técnico. Podem 
ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade. No artigo 9º da minuta, será realizada 
proposta no mesmo sentido.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 2º - Inciso V
V- Prestador substituto - prestador de serviços de 
atenção à saúde indicado pela operadora para 
substituir a entidade hospitalar a ser excluída;

Alteração

Alteração do texto normativo para: %u201CPrestador ou 
Prestadores de serviços de atenção à saúde indicados pela 
operadora para substituir a entidade hospitalar a ser 
excluída%u201D.

No conceito deve ficar claro que a operadora pode indicar um ou mais prestadores 
como substitutos, tal como foi exaustivamente discutido no grupo técnico. Podem 
ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade. No artigo 9º da minuta, será realizada 
proposta no mesmo sentido.

32355 10/03/2021 14:31 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso V
V- Prestador substituto - prestador de serviços de 
atenção à saúde indicado pela operadora para 
substituir a entidade hospitalar a ser excluída;

Alteração
V - Prestador ou Prestadores de serviços de atenção à saúde 
indicados pela operadora para substituir a entidade hospitalar a ser 
excluída;

No conceito deve ficar claro que a operadora pode indicar um ou mais prestadores 
como substitutos, tal como foi exaustivamente discutido no grupo técnico. Podem 
ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade. No artigo 9º da minuta, será realizada 
proposta no mesmo sentido.
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32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 2º - Inciso V
V- Prestador substituto - prestador de serviços de 
atenção à saúde indicado pela operadora para 
substituir a entidade hospitalar a ser excluída;

Alteração
Prestador ou Prestadores de serviços de atenção à saúde indicados 
pela operadora para substituir a entidade hospitalar a ser excluída.

No conceito deve ficar claro que a operadora pode indicar um ou mais prestadores 
como substitutos, tal como foi exaustivamente discutido no grupo técnico. Podem 
ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade. No artigo 9º da minuta, será realizada 
proposta no mesmo sentido.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Alteração

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) prestador(es), 
hospitalares ou não hospitalares, de forma complementar, para fins 
de substituição de serviços hospitalares que não constem no 
prestador substituto, desde que garantida a manutenção do 
critério de qualidade presente no estabelecimento a ser 
substituído, bem como o atendimento integral às regras dispostas 
no artigo 7° desta resolução."

Embora a complementariedade seja positiva aos beneficiários, que continuarão a 
ter acesso aos serviços reconhecidamente utilizados, se faz necessária a 
manutenção de critérios de qualidade por imposição da Lei nº 9.656/1998, bem 
como dos requisitos gerais impostos pela ANS para a substituição de rede.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Inclusão

Incluir uma alínea para prever a impossibilidade, da seguinte forma: 
c) Na impossibilidade de se proceder à substituição, por 
indisponibilidade ou inexistência de prestadores nos municípios 
limítrofes, bem como na respectiva região de saúde, a substituição 
poderá ocorrer no município mais próximo que detenha 
infraestrutura de rede de serviço médico hospitalar.

É necessário a previsão no novo normativo, considerando que a IN nº 37/11 - 
DIPRO, que dispõe sobre as regiões de saúde, está em tese 
%u201Cobsoleta%u201D frente ao desenvolvimento dos serviços de saúde 
constituídos ao longo dos últimos 10 anos em municípios que apresentaram maior 
desenvolvimento, em vista daqueles definidos na própria normativa. O regramento 
de se utilizar a substituição para o município mais próximo (mesmo não sendo 
limítrofe, tampouco na região de saúde), se dá em razão de propiciar um menor 
deslocamento ao beneficiário, além de um atendimento em municípios que 
possuam maior infraestrutura que àqueles previstos na região de saúde.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Inclusão

c) Na impossibilidade de se proceder à substituição, por 
indisponibilidade ou inexistência de prestadores nos municípios 
limítrofes, bem como na respectiva região de saúde, a substituição 
poderá ocorrer no município mais próximo que detenha 
infraestrutura de rede de serviço médico hospitalar.

Justificativa: Considerando que a IN 37 da DIPRO, que dispõe sobre as regiões de 
saúde, é uma normativa publicada em 2011, esta encontra-se obsoleta frente ao 
desenvolvimento dos serviços de saúde constituidos ao longo dos últimos 10 anos 
em municípios que apresentaram maior desenvolvimento, em vista daqueles 
definidos na IN 37. O regramento de se utilizar a substituição para o município mais 
próximo (mesmo não sendo limítrofe, tampouco na região de saúde), se dá em 
razão de propriciar um menor deslocamento ao beneficiário, além de um 
atendimento em municípios que possuam maior infra-estrutura que àqueles 
previstos na região de saúde

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Alteração
Art. 7 - §2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo mercado relevante na dimensão geográfica ao qual 
pertence a entidade hospitalar a ser excluída.

O critério de mercado relevante na dimensão geográfica é amplamente utilizado 
pelo CADE na avaliação dos atos de concentração e de condutas. Tal definição para 
a saúde suplementar foi inclusive objeto de estudo da própria ANS no passado 
recente. É a definição o mais técnica possível no sentido de medir rivalidade e, 
portanto, capacidade de substituição entre hospitais. Como a ideia aqui é avaliar 
equivalência as substituiçoes devem ser feitas apenas entre aqueles hospitais que 
rivalizam do ponto de vista geográfico com o hospital a ser substituido.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Alteração

Art. 7 - §2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo mercado relevante na dimensão geográfica ao qual 
pertence a entidade hospitalar a ser excluída. a) EXCLUIR b) 
EXCLUIR

Art. 7 - §2º - O critério de mercado relevante na dimensão geográfica é 
amplamente utilizado pelo CADE na avaliação dos atos de concentração e de 
condutas. Tal definição para a saúde suplementar foi inclusive objeto de estudo da 
própria ANS no passado recente. É a definição o mais técnica possível no sentido 
de medir rivalidade e, portanto, capacidade de substituição entre hospitais. Como 
a ideia aqui é avaliar equivalência as substituiçoes devem ser feitas apenas entre 
aqueles hospitais que rivalizam do ponto de vista geográfico com o hospital a ser 
substituido. A exclusão das alíneas a) e b) é proposta porque não faz sentido 
submeter o beneficiário à uma rede distinta da que ele contratou e um dos fatores 
importantes de escolha é a localização do hospital, principalmente quanto a 
disponibilidade de serviços de urgência e emergência. Incorporar hospitais em 
municípios distintos em substituição à hospitais próximos do cliente representa 
romper com o contrato assinado com o beneficiário. Nesse sentido, como 
comentaremos mais adiante, melhor seria permitir à operadora mais facilidade no 
encerramento da oferta do produto naquele município alienando sua carteira ou 
redesenhando o produto e promovendo sua migração.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

Art. 7 - §3º Caso o prestador hospitalar a ser subtituído possua 
qualquer certificado público de qualificação, a substituição deste 
prestador deverá ser feita apenas por outro que possua atributos 
de qualificação equivalente, respeitados inclusive os diversos níveis 
de qualificação que terão sua equivalência estabelecida para efeito 
do cumprimento da presente norma, em instrução Normativa 
Conjunta da DIPRO e da DIDES.

Nos termos da Lei nº 9656/98, a substituição de prestador hospitalar deve ser dar 
por outro equivalente, entendida a equivalência como a capacidade e a qualidade 
da assistencia, contemplados os critérios de qualificação disponíveis e pertinentes 
a esse tipo de prestação de serviços (acreditações). Além disso há ainda diferenças 
substanciais entre os diversos níveis de classificação que devem ser respeitados. A 
ANS tem todas as condições de estabelecer esses critérios de equivalência para 
efeitos desta norma. Hospital com diferentes níveis de classificação são 
completamente diferentes em termos de cumprimento das boas práticas de 
qualificação e isso deve ser respeitado inclusive como estímulo à uma constante 
qualificação da rede prestadora da saúde suplementar.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração
As operadoras deverão manter atualizadas no Portal Corporativo, 
as informações sobre as alterações ocorridas na rede assistencial 
hospitalar para consulta pelos beneficiários.

É o portal corporativo o local onde os beneficiários deverão procurar as 
informações de rede assistencial da operadora nos termos do disposto na RN 190 e 
285 da ANS.

32195 04/03/2021 11:37
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão VII %u2013 Divulgação por meio no PIN-ISS.
A própria regulamentação da ANS prevê a disponibilização de informações aos 
beneficiários e consumidores de modo geral no Portal da Operadora e no PIN-SS
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32200 05/03/2021 12:41 AUTOGESTÃO Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão
VII %u2013 Comunicação realizada na área logada do PIN-SS com 
comprovação de acesso (através de relatório da TI)

VII %u2013 Comunicação realizada na área logada do PIN-SS com comprovação de 
acesso (através de relatório da TI)

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Exclusão

A comunicação por meio do portal da Operadora já é uma realidade testada e 
validada em termos de efetividade e alcance. A exigência de implantação de uma 
comunicação individualizada representará um alto custo e de baixa efetividade, 
especialmente para pequenas operadoras regionais.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Exclusão Mesmas razões apresentadas quanto ao caput.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão Tipo de Alteração: Inclusão Texto: PIN-SS

Atualmente a ANS já exige canal de comunicação próprio com o beneficiário e não 
o utiliza em seus normativos, que é o PIN-SS. Reforça que a comunicação no portal 
da operadora já é suficiente, porém se não for este o entendimento da ANS, o PIN-
SS é mecanismo possível para a finalidade desejada.
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32273 09/03/2021 18:52 UNIMED CAMPINAS - 335690 Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração I - correio eletrônico (e-mail)
Alteração no item I do anexo, pois não é viável exigir a confirmação de leitura ou o 
certificado digital.

32278 09/03/2021 19:00
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 16º - Parágrafo único

Parágrafo único. Na hipótese de suspensão 
temporária do atendimento hospitalar na entidade 
hospitalar, a operadora de planos de assistência à 
saúde deverá:

I - continuar a oferecer a plenitude da cobertura 
contratada, de acordo com o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde vigente publicado pela ANS, 
observando, ainda, o que dispõe a Resolução 
Normativa nº 259, de 17 de junho de 2011;

II -  comunicar seus beneficiários sobre a suspensão 
temporária dos serviços na entidade hospitalar, com 
o período estimado de interrupção, indicando as 
alternativas disponíveis na rede para prestação do 
atendimento; e

III - manter comprovação da suspensão temporária 
do atendimento hospitalar na entidade hospitalar, 
para fins de eventual fiscalização da ANS.

Alteração

II - divulgar aos beneficiários no portal da Operadora, na central de 
atendimento e no PIN SS, informação sobre suspensão temporária 
dos serviços na entidade hospitalar, com o período estimado de 
interrupção, indicando as alternativas disponíveis na rede para 
prestação do atendimento; e

A comunicação via portal, central de atendimento e PIN SS supre a necessidade da 
comunicação individualizada, por serem mais amplas e democráticas. Ademais, 
deve haver um padrão de comunicação aos beneficiários por meio do portal da 
Operadora, central de atendimento e PIN.

32283 09/03/2021 16:10
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo, o PIN SS e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

A comunicação via portal, central de atendimento e PIN SS supre a necessidade da 
comunicação individualizada, por serem mais amplas e democráticas. A FenaSaúde 
sugere que a alteração do texto, com padronização das comunicações de 
alterações de rede na forma proposta.

32284 09/03/2021 19:10
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo, o PIN SS e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

A comunicação via portal, central de atendimento e PIN SS supre a necessidade da 
comunicação individualizada, por serem mais amplas e democráticas. A FenaSaúde 
sugere que a alteração do texto, com padronização das comunicações de 
alterações de rede na forma proposta.
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32285 09/03/2021 19:13
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

§1º O portal corporativo, a central de atendimento e o PIN SS 
devem informar, em espaço reservado, todos os 
redimensionamentos por redução, substituições a serem 
implementadas com 30 (trinta) dias de antecedência, contados do 
término da prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias.

A comunicação via portal, central de atendimento e PIN SS supre a necessidade da 
comunicação individualizada, por serem mais amplas e democráticas. A FenaSaúde 
sugere que a alteração do texto, com padronização das comunicações de 
alterações de rede na forma proposta.

32325 10/03/2021 12:32
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Exclusão Mesmas razões apresentadas quanto ao caput.

32328 10/03/2021 09:38
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão Texto: PIN-SS

Atualmente a ANS já exige canal de comunicação próprio com o beneficiário e não 
o utiliza em seus normativos, que é o PIN-SS. Reforça que a comunicação no portal 
da operadora já é suficiente, porém se não for este o entendimento da ANS, o PIN-
SS é mecanismo possível para a finalidade desejada.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Exclusão

A comunicação por meio do portal da Operadora já é uma realidade testada e 
validada em termos de efetividade e alcance. A exigência de implantação de uma 
comunicação individualizada representará um alto custo e de baixa efetividade, 
especialmente para pequenas operadoras regionais.
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32350 10/03/2021 13:37 Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão PIN-SS

Atualmente a ANS já exige canal de comunicação próprio com o beneficiário e não 
o utiliza em seus normativos, que é o PIN-SS. Reforça que a comunicação no portal 
da operadora já é suficiente, porém se não for este o entendimento da ANS, o PIN-
SS é mecanismo possível para a finalidade desejada.

32324 10/03/2021 12:31
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Exclusão

A comunicação por meio do portal da Operadora já é uma realidade testada e 
validada em termos de efetividade e alcance. A exigência de implantação de uma 
comunicação individualizada representará um alto custo e de baixa efetividade, 
especialmente para pequenas operadoras regionais.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Exclusão

A comunicação por meio do portal da Operadora já é uma realidade testada e 
validada em termos de efetividade e alcance. A exigência de implantação de uma 
comunicação individualizada representará um alto custo e de baixa efetividade, 
especialmente para pequenas operadoras regionais.

32263 09/03/2021 15:21
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Exclusão

Conforme dados apresentados pela própria ANS na reunião de 21/12/2020, dos 
4.600 prestadores apenas 194 possuem acreditação - cerca de 4% de prestadores e 
377 prestadores hospitalares privados com qualificação Qualiss ONA níveis 1 e 2 
%u2013 cerca de 8% de prestadores hospitalares privados qualificados no Brasil. 
Ou seja, a ANS está criando uma regra que não reflete a realidade da grande 
maioria dos prestadores hospitalares. Além disso, das 355 regiões de saúde 
mapeadas pelo IBGE, 274 (77,18%) não possuem nenhum hospital acreditado e 35 
regiões possuem apenas 1 hospital acreditado (9,86%). Logo, em mais de 87% dos 
casos essa regra não poderá ser aplicada. A FenaSaúde entnede que o órgão 
regulador não pode estabelecer normas que sejam impossíveis de serem 
obedecidas na grande maioria das vezes. A Administração Pública deve se pautar 
pelos princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Lei 9784/97 que prevê 
em seu art. 2º:"A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios 
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência." A 
criação de regra que não será passível de cumprimento na grande maioria dos 
casos fere o princípio da finalidade, razoabilidade e do interesse público. No mais, a 
Lei 13874/19 estabelece em seu art. 4º, que: "É dever da administração pública e 
das demais entidades que se vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação 
de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se 
em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder 
regulatório de maneira a, indevidamente: I - criar reserva de mercado ao favorecer, 
na regulação, grupo econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais 
concorrentes; III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir 
o fim desejado; V - aumentar os custos de transação sem demonstração de 
benefícios.
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32264 09/03/2021 18:23
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Exclusão

Conforme dados apresentados pela própria ANS na reunião de 21/12/2020, dos 
4.600 prestadores apenas 194 possuem acreditação - cerca de 4% de prestadores e 
377 prestadores hospitalares privados com qualificação Qualiss ONA níveis 1 e 2 
%u2013 cerca de 8% de prestadores hospitalares privados qualificados no Brasil. 
Ou seja, a ANS está criando uma regra que não reflete a realidade da grande 
maioria dos prestadores hospitalares. Além disso, das 355 regiões de saúde 
mapeadas pelo IBGE, 274 (77,18%) não possuem nenhum hospital acreditado e 35 
regiões possuem apenas 1 hospital acreditado (9,86%). Logo, em mais de 87% dos 
casos essa regra não poderá ser aplicada. A FenaSaúde entende que o órgão 
regulador não pode estabelecer normas que sejam impossíveis de serem 
obedecidas na grande maioria das vezes. A Administração Pública deve se pautar 
pelos princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Lei 9784/97 que prevê 
em seu art. 2º:"A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios 
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência." A 
criação de regra que não será passível de cumprimento na grande maioria dos 
casos fere o princípio da finalidade, razoabilidade e do interesse público. No mais, a 
Lei 13874/19 estabelece em seu art. 4º, que: "É dever da administração pública e 
das demais entidades que se vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação 
de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se 
em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder 
regulatório de maneira a, indevidamente: I - criar reserva de mercado ao favorecer, 
na regulação, grupo econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais 
concorrentes; III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir 
o fim desejado; V - aumentar os custos de transação sem demonstração de 
benefícios.

32382 10/03/2021 19:21
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA 
DIAGNÓSTICA - ABRAMED

Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Inclusão

Inclusão de critérios de qualificação claros capazes de comprovar a 
efetiva equivalência, mantendo assim a qualidade da rede de 
prestadores de serviços de saúde e consequentemente da 
assistência ofertada aos beneficiários de planos de saúde.

A qualificação do atendimento é bastante destacada na Agenda Regulatória 2019-
2021 da agência, instrumento responsável por planejar, orientar a atuação da ANS 
e estabelecer os assuntos prioritários que serão analisados em determinado 
período. Citamos o Tema 1, que se preocupa com a indução à melhoria da atenção 
a saúde dos beneficiários, contemplando a qualificação dos prestadores; o tema 5, 
que contempla a avaliação dos prestadores de serviços de saúde e não seria 
diferente para o Tema 12, que dentre os temas, visa aperfeiçoar os critérios para 
alteração de rede hospitalar para o desenvolvimento eficiente da saúde 
suplementar. Nesse sentido e considerando que é dado à Agência a oportunidade 
de regulamentar o critério de equivalência exigido pela substituição e a 
manutenção de cobertura com padrões de qualidade equivalente, nos casos de 
redimensionamento, conforme determina o artigo 17, da Lei n° 9.656/98 , é de 
suma importância não só o incentivo à qualificação, mas a implementação de 
critérios de qualificação para a manutenção de um produto que atenda à legítima 
expectativa dos contratantes quanto à qualidade prometida no momento de sua 
contratação. Em relação a proposta em si, não há sentido em substituir um 
prestador com nível de qualificação no atributo acreditação, que no citado 
programa ONA pode variar de nível (1,2 e 3), que entre si já representam sistemas 
de qualidade que atendem a diferentes requisitos e nível diferente de maturidade, 
por outro que possua qualquer um desses atributos de qualificação. Em outras 
palavras, se o prestador a ser substituído tem certificação pela Joint Comission, o 
novo substituto deveria ter também. Se é ONA 3, o substituto deveria ser também, 
assim sucessivamente. Para os casos de inexistência de prestador qualificado na 
região, é de suma importância que o beneficiário seja comunicado sobre a redução 
do nível de qualificação do novo prestador substituto, a justificativa é de que o 
contratante merece saber, pois contratou um plano observando a qualidade da 
rede assistencial ofertada. Por fim, cabe ressaltar que a ANS deve providenciar 
junto ao Ministério da Saúde a atualização do CNES para que haja campo 

32432 10/03/2021 19:45 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.
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32433 10/03/2021 19:45 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32434 10/03/2021 22:45 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32435 10/03/2021 19:45 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32436 10/03/2021 19:45 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32437 10/03/2021 22:45 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32438 10/03/2021 19:45 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32439 10/03/2021 19:46 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.
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32440 10/03/2021 19:48 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32441 10/03/2021 22:48 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32442 10/03/2021 19:48 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32443 10/03/2021 22:48 ANAB Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deste prestador deverá ser por outro que também 
possua qualquer atributo de acreditação ou qualificação emitido 
por autoridade certificadora oficial.

A contribuição visa garantir a efetiva qualidade na prestação do atendimento, pois, 
embora eventual substituição possa encarada como mudança das condições 
incialmente contratadas, espera-se que a alteração traga garantia aos beneficiários 
da mesma qualidade inicialmente oferecida no ato da contratação. No mais, 
eventual restrição sobre a condição de acreditação/qualificação poderá resultar 
em dificuldade para a localização de outros prestadores, ou seja, prejuízo para os 
beneficiários.

32444 10/03/2021 22:50 ANAB Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste artigo nos casos de 
indisponibilidade ou inexistência de prestador para substituição, na Região de 
Saúde, com Certificado de Acreditação no Programa de Qualificação dos 
Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA 
nível 1. Nesses casos, a operadora poderá indicar prestador substituto, sem 
certificado de qualificação, que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. Sugere-se a exclusão, pois, a 
troca de um prestado qualificado por outro que não seja, representa prejuízo ao 
direito do beneficiário, uma vez que, resta comprometida qualidade inicialmente 
oferecida no ato da contratação.

32445 10/03/2021 19:50 ANAB Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste artigo nos casos de 
indisponibilidade ou inexistência de prestador para substituição, na Região de 
Saúde, com Certificado de Acreditação no Programa de Qualificação dos 
Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA 
nível 1. Nesses casos, a operadora poderá indicar prestador substituto, sem 
certificado de qualificação, que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. Sugere-se a exclusão, pois, a 
troca de um prestado qualificado por outro que não seja, representa prejuízo ao 
direito do beneficiário, uma vez que, resta comprometida qualidade inicialmente 
oferecida no ato da contratação.
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32446 10/03/2021 19:50 ANAB Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Exclusão

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste artigo nos casos de 
indisponibilidade ou inexistência de prestador para substituição, na Região de 
Saúde, com Certificado de Acreditação no Programa de Qualificação dos 
Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA 
nível 1. Nesses casos, a operadora poderá indicar prestador substituto, sem 
certificado de qualificação, que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. Sugere-se a exclusão, pois, a 
troca de um prestado qualificado por outro que não seja, representa prejuízo ao 
direito do beneficiário, uma vez que, resta comprometida qualidade inicialmente 
oferecida no ato da contratação.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1 ou uma 
qualificação regional, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses atributos de 
qualificação. Em caso de estabelecimento inaugurado a menos de 
24 meses da data da avaliação, não será exigida a qualificação.

Deve prever casos em que a operadora tenha criado um serviço próprio e não 
tenha teve o tempo hábil para conseguir a acreditação. Além disso, chama a 
atenção para as dificuldades comerciais de contratação. Ainda que o Hospital 
exista, pode ser impossível contratá-lo. A regra aqui é muito fechada. A ANS deve 
prever alguma garantia para as operadoras.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Exclusão

Contratar prestador não hospitalar para complementar atividades tipicamente 
hospitalares, vai contra a continuidade da assistência ao beneficiário. Em especial, 
separar a urgência e emergência do atendimento hospitalar - algo que nos parece 
ter sido a única intenção do presente Artigo - impede, dificulta e burocratiza o 
acesso de pacientes que, em geral, procuraram esses serviços nas unidades 
hospitalares. Tal política de afastamento entre as unidades de urgências e 
emergências e o hospital, estimulada por esse Artigo, pode retardar a ida de 
pacientes graves à emergências hospitalares e assim impedir que casos graves 
sejam tratados com premência trazendo consequências em termos de 
agravamento de seu estado de saúde, culminando até mesmo em óbitos que 
poderiam ser evitados.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Alteração
Será permitida a contratação parcial de serviços hospitalares ou 
não hospitalares, de forma complementar, para fins de substituição 
de serviços hospitalares que não constem no prestador substituto.

A troca do texto não deixa dúvidas quanto a possibilidade da contratação de 
serviços parciais.

32190 26/02/2021 16:34 FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS/FBH Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Exclusão

Os pequenos hospitais devem ser preservados. O disposto no Art. 9º, tal como 
proposto, ao ser aplicado em conjunto com o contido no Art. 14 - que permite a 
exclusão parcial dos serviços - poderá acarretar o absoluto controle da rede 
assistencial pelas grandes redes de prestadores de serviços. Isto por que ao 
permitir a exclusão parcial de serviços, por exemplo de pequenos hospitais, e a sua 
substituição por prestadores que integram a rede assistencial - e que podem, 
inclusive, já terem substituído outros hospitais dentro desta rede - e que 
detenham maior poder econômico, poderá levar ao paulatino aniquilamento dos 
pequenos hospitais. Com esta sugestão a FBH busca permitir a sobrevivência dos 
pequenos e médios hospitais que prestam seus serviços no interior do país e nas 
periferias dos grandes centros.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 12 
meses antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 365 
dias. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a 
capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto.

32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração
I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 12 meses, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual; ou

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 365 dias

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 180 dias 
antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Estabelecimento de um prazo mais razoável aos investimentos empregados. 
Qualquer inclusão de um novo prestador prescinde de um elevado investimento 
que leva tempo para refletir em sua capacidade de atendimento, razão pela qual, é 
razoável estabelecer um prazo mais equilibrado para reconhecimento desse 
investimento.
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32308 10/03/2021 08:56
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração
I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 180 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual; ou

Estabelecimento de um prazo mais razoável aos investimentos empregados. 
Qualquer alteração na estrutura de atendimento de um prestador prescinde de um 
elevado investimento que leva tempo para refletir em sua capacidade de 
atendimento, razão pela qual, é razoável estabelecer um prazo mais equilibrado 
para reconhecimento desse investimento.

32267 09/03/2021 18:33
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão
III - Em caso de produtos exclusivos de contratante, a substituição 
deverá ocorrer mediante carta de anuência do contratante.

A declaração do prestador ou aditivo que comprove a capacidade de atendimento 
deve ser suficiente para prestar as informações à ANS, haja vista que algumas 
ampliações de estrutura não são objeto de aditivo contratual. Ademais, as 
exigências da RN 259/2011 já garantem a assistência. A referida formalização só 
deverá ser exigida para prestadores que façam parte da rede há mais de 90 dias. 
Importante registrar que todo prestador novo leva em torno de 180 dias até atingir 
o patamar de utilização esperado pelas partes. Ou seja, esse é o prazo para que os 
beneficiários da operadora o reconheçam como sendo da rede. Por essa razão, 90 
dias não é um prazo razoável para que os beneficiários passem a utilizar o 
prestador, devendo ser ampliado para 180 dias. No caso de produtos coletivos 
exclusivos, registrados para atender população elegível pertencente à uma 
empresa ou grupo econômico, sob um mesmo contrato, as alterações são 
efetuadas a pedido da empresa contratante (estipulante), devendo ser exigida 
declaração de anuência do contratante.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração
I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 180 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual; ou

Estabelecimento de um prazo mais razoável aos investimentos empregados. 
Qualquer alteração na estrutura de atendimento de um prestador prescinde de um 
elevado investimento que leva tempo para refletir em sua capacidade de 
atendimento, razão pela qual, é razoável estabelecer um prazo mais equilibrado 
para reconhecimento desse investimento.

32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 12 
meses antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

O prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a capacidade 
quantitativa e qualitativa do prestador substituto.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração
I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 180 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual; ou

Estabelecimento de um prazo mais razoável aos investimentos empregados. 
Qualquer alteração na estrutura de atendimento de um prestador prescinde de um 
elevado investimento que leva tempo para refletir em sua capacidade de 
atendimento, razão pela qual, é razoável estabelecer um prazo mais equilibrado 
para reconhecimento desse investimento.

32309 10/03/2021 11:58
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 180 dias 
antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Estabelecimento de um prazo mais razoável aos investimentos empregados. 
Qualquer inclusão de um novo prestador prescinde de um elevado investimento 
que leva tempo para refletir em sua capacidade de atendimento, razão pela qual, é 
razoável estabelecer um prazo mais equilibrado para reconhecimento desse 
investimento.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
I - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 180 dias 
antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Estabelecimento de um prazo mais razoável aos investimentos empregados. 
Qualquer inclusão de um novo prestador prescinde de um elevado investimento 
que leva tempo para refletir em sua capacidade de atendimento, razão pela qual, é 
razoável estabelecer um prazo mais equilibrado para reconhecimento desse 
investimento.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
I - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 180 dias 
antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Estabelecimento de um prazo mais razoável aos investimentos empregados. 
Qualquer inclusão de um novo prestador prescinde de um elevado investimento 
que leva tempo para refletir em sua capacidade de atendimento, razão pela qual, é 
razoável estabelecer um prazo mais equilibrado para reconhecimento desse 
investimento.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

Art. 9 - inciso I - tenha havido modificações nos últimos 90 dias, 
correspondentes aos serviços que estão sendo excluídos 
comprovados através de aditivo contratual, correspondentes a sua 
capacidade produtiva comprovados pela mudança no número de 
leitos no cadastrados no CNES e, quando for o caso, 
correspondentes a sua qualificação comprovados por certifcado de 
qualificação emitido por autoridade acreditadora ou certificadora.

O prestador que substituirá o que sai deve ser avaliado quanto a sua capacidade 
instalada, as especialidades que oferece e sua qualificação quando for o caso. Tirar 
um hospital de 500 leitos e substituí-lo por um outro da rede que aumentou sua 
capacidade em apenas 50 leitos representa certamente uma exclusão em termos 
de capacidade produtiva, mesmo que o nível de qualidade e as especialidades e 
serviços oferecidos sejam os mesmos. Tirar uma hospital que tinha cardiologia e 
substituir por outro que tenha recentemente inaugurado um serviço de cardiologia 
ou tenha aditivado seu contrato para passar a atender cardiologia é aceitável. Da 
forma que está o artigo nào é possível estabelecer equivalência entre os serviços e 
capacidade instalada do hospital da rede que eumento sua oferta recentemente.
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32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Inclusão
Parágrafo Único: A comunicação aos beneficiários quanto às 
substituições de prestadores hospitalares deve se dar na forma 
estabelecida no capítulo IV deste normativo

Reduzir a subjetividade da regra apresentada, tendo em vista que as regras de 
comunicação são expressamente previstas neste normativo.

32306 10/03/2021 08:50
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Inclusão
Parágrafo Único: A comunicação aos beneficiários quanto às 
substituições de prestadores hospitalares deve se dar na forma 
estabelecida no capítulo IV deste normativo

Reduzir a subjetividade da regra apresentada, tendo em vista que as regras de 
comunicação são expressamente previstas neste normativo.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Inclusão
Parágrafo Único: A comunicação aos beneficiários quanto às 
substituições de prestadores hospitalares deve se dar na forma 
estabelecida no capítulo IV deste normativo

Reduzir a subjetividade da regra apresentada, tendo em vista que as regras de 
comunicação são expressamente previstas neste normativo.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Inclusão
Parágrafo Único: A comunicação aos beneficiários quanto às 
substituições de prestadores hospitalares deve se dar na forma 
estabelecida no capítulo IV deste normativo.

Reduzir a subjetividade da regra apresentada, tendo em vista que as regras de 
comunicação são expressamente previstas neste normativo.

32389 10/03/2021 22:29 ANAB Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Alteração

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido 
realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam 
cumpridos e observados todos os requisitos legais e regulatórios, 
inclusive os constantes desta resolução.

Trata-se apenas de adequação da redação tornando mais clara, objetiva e 
transparente

32390 10/03/2021 19:29 ANAB Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Alteração

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido 
realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam 
cumpridos e observados todos os requisitos legais e regulatórios, 
inclusive os constantes desta resolução.

Trata-se apenas de adequação da redação tornando mais clara, objetiva e 
transparente

32391 10/03/2021 19:30 ANAB Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Alteração

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido 
realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam 
cumpridos e observados todos os requisitos legais e regulatórios, 
inclusive os constantes desta resolução.

Trata-se apenas de adequação da redação tornando mais clara, objetiva e 
transparente

32392 10/03/2021 19:30 ANAB Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Alteração

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido 
realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam 
cumpridos e observados todos os requisitos legais e regulatórios, 
inclusive os constantes desta resolução.

Trata-se apenas de adequação da redação tornando mais clara, objetiva e 
transparente

32393 10/03/2021 22:30 ANAB Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Alteração

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido 
realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam 
cumpridos e observados todos os requisitos legais e regulatórios, 
inclusive os constantes desta resolução.

Trata-se apenas de adequação da redação tornando mais clara, objetiva e 
transparente
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32394 10/03/2021 22:30 ANAB Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Alteração

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido 
realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam 
cumpridos e observados todos os requisitos legais e regulatórios, 
inclusive os constantes desta resolução.

Trata-se apenas de adequação da redação tornando mais clara, objetiva e 
transparente

32334 10/03/2021 10:59 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

.Art.7º (...) §3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de 
Acreditação no Programa de Qualificação dos Prestadores de 
Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA 
nível 1, a substituição deste prestador deverá ser por outro que 
também possua, no mínimo, um desses atributos de qualificação, 
desde que atendam aos critérios de equivalência para substituição 
de prestador hospitalar dispostos no art.6º dessa Resolução.

As alterações propostas reforçam o que determina o art. 17, da Lei 9656/98, em 
consonância com a norma consumerista de que é direito do consumidor e 
obrigação da operadora de plano de saúde manter uma rede de estabelecimentos 
compatível com os serviços contratados e a apta a oferecer tratamento 
equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde descredenciado. 
Assim, sempre que houver a substituição do prestador hospitalar, a operadora não 
pode descartar a qualidade dos serviços ofertados pela entidade hospitalar 
substituta, devendo cumprir a oferta dos serviços contratados pelo consumidor 
(Art. 35, CDC). A conduta do plano em substituir a empresa prestadora de serviços 
sem oferecer, em contrapartida, um serviço de igual ou superior qualidade mostra-
se abusiva (Art.39,V,CDC) e contrária ao preceito constitucional da dignidade da 
pessoa humana (Art. 1º, III, CF).

32336 10/03/2021 14:02 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Alteração

§4º Nos casos de indisponibilidade ou inexistência de prestador 
para substituição na Região de Saúde com Certificado de 
Acreditação no Programa de Qualificação dos Prestadores de 
Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA 
nível 1, a operadora poderá indicar prestador substituto com 
outros certificados de qualificação, desde que atendam os critérios 
de equivalência para substituição de prestador hospitalar dispostos 
no art. 6º desta Resolução.

As alterações propostas reforçam o que determina o art. 17, da Lei 9656/98, em 
consonância com a norma consumerista de que é direito do consumidor e 
obrigação da operadora de plano de saúde manter uma rede de estabelecimentos 
compatível com os serviços contratados e a apta a oferecer tratamento 
equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde descredenciado. 
Assim, sempre que houver a substituição do prestador hospitalar, a operadora não 
pode descartar a qualidade dos serviços ofertados pela entidade hospitalar 
substituta, devendo cumprir a oferta dos serviços contratados pelo consumidor 
(Art. 35, CDC). A conduta do plano em substituir a empresa prestadora de serviços 
sem oferecer, em contrapartida, um serviço de igual ou superior qualidade mostra-
se abusiva (Art.39,V,CDC) e contrária ao preceito constitucional da dignidade da 
pessoa humana (Art. 1º, III, CF).

32371 10/03/2021 18:24 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA Art. 6º

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à 
saúde é permitido realizar substituição de entidades 
hospitalares desde que sejam equivalentes e 
mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Alteração

Art. 6º Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido 
realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam 
equivalentes e mediante comunicação aos consumidores e à ANS 
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da Lei nº 9.656, 
de 3 de junho de 1998. Em planos coletivos empresariais é 
permitida a exclusão sem substituição ou a livre substituição, desde 
que o número mínimo 3 leitos a cada mil habitantes esteja 
garantido, que a empresa contratante registre concordância com a 
alteração e que a alteração seja justificada com base em 
desempenho de indicadores de qualidade hospitalar propostos pela 
ANS.

As empresas contratantes querem influir para a adoção de modelo assistencial em 
saúde baseado em valor. Porém, os entraves na regulação não permitem que os 
contrantes escolham a rede credenciada com base nos resultados entregues 
(indicadores propostos pela ANS no projeto Consórcio Nacional de Indicadores de 
Qualidade Hospitalar). Os planos coletivos empresariais devem ser regulados de 
forma específica a sua condição. Se o plano já contempla o número mínimo de 
leitos por população, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde 
(minimo de 3 leitos por mil habitantes), ele deve ter liberdade de gestão para 
ampliar, retirar ou substituir rede credenciada: o Se o contratante, juntamente 
com a operadora, registrar o interesse em reduzir, substutuir ou ampliar deveria 
ter liberdade para isso, o Se a operadora quiser reduzir ou substituir a rede 
(mesmo sem anuencia da empresa contratante), deve justificar com base em 
critérios de efetividade e qualidade O que deveria ser requerido de critérios para o 
prestador? o Resultados com valued based care %u2013 prestadores que 
entreguem indicadores de valued based care. Efetividade clínica e financeira. Rede 
que venda solução/efetividade. o A operadora/seguradora precisa ter a segurança 
legal para tomar a decisão de quais prestadores manter ou retirar. o Operadora 
deve divulgar aos seus clientes dados por prestador, como por exemplo: %uF0A7 
Taxas de conversão %uF0A7 Taxa de reintervenção %uF0A7 Taxa de reinternação. 
%uF0A7 Taxa de internação em UTI %uF0A7 Média de dias de internação por 
evento Esses indicadores são subsídios para justificar a motivação das operadoras 
em retirar ou substituir a rede.
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32259 09/03/2021 18:09
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Exclusão

A FenaSaúde sugere que seja utilizado método para definição dos itens mais 
importantes de um conjunto de dados, considerando a participação de cada 
prestador hospitalar, por plano, no total da quantidade de atendimentos de 
internação da Região de Saúde, no percentual de 50%.Tal patamar é suficiente 
para preservar a capacidade assistencial sem, no entanto, dar poder de mercado 
nem criar barreiras comerciais que impeçam a concorrência nos serviços 
hospitalares, especialmente naquelas localidades onde a oferta de prestadores é 
limitada. Outro aspecto importante a ser considerado é o volume de atendimentos 
realizados individualmente pelos prestadores. A avaliação conjunta do número de 
atendimentos é importante para a preservação da massa assistida, mas haverá 
casos em que prestadores com um número muito baixo de internações estará 
contido no conjunto de prestadores que constituem o impacto sobre a massa 
assistida, ainda que tal percentual seja de 50% como proposto acima. A sugestão é 
que, para que o prestador seja elencado como tal, ele também seja responsável 
por pelo menos 5% (cinco por cento) das internações na região de saúde de um 
determinado plano e que tenha tido pelo menos 12 (doze) internações nos últimos 
12 meses.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Exclusão

Texto Proposto: Condicionada a aceitação da proposta de alteração do critério 
para análise de impacto na massa assistida. Justificativa: Com a previsão da 
utilização da regra de Pareto, ou 80/20, a ANS indica que que somente os 
prestadores de serviços que representarem menos de 20% dos atendimentos 
poderão ser excluídos, independentemente do número de leitos disponíveis dos 
demais prestadores hospitalares da rede da operadora (como exige a Lei 9656). Há 
Regiões de Saúde que possuem um número pequeno de prestadores hospitalares 
disponíveis e, com a instituição da análise de Pareto para avaliar o impacto sobre a 
massa, há situações em que a OPS será obrigada a manter tal prestador, mesmo 
possuindo em sua rede credenciada outros prestadores que número de leitos 
disponíveis para a demanda de sua massa de beneficiários. Dessa forma, 
considerando que não foi realizado estudo de impacto regulatório, que demonstre 
que a análise de Pareto é adequada para avaliar o impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento de rede hospitalar, sugere-se que a análise pelo 
princípio de Pareto seja excluída do normativo. Cabe ressaltar que o percentual de 
80% é bastante relevante e pode representar impedimento à reestruturação da 
rede, além de não corresponder às premissas legais dispostas pela Lei 9.656 
(segundo a qual a ANS deve definir os parâmetros correlacionados a necessidade 
de leitos e capacidade operacional restante).

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Inclusão

Art. 4° §°1 %u2013 Eventuais prestadores com os quais a 
Operadora mantenha relacionamento exclusivamente para as 
demandas de contingência em casos de indisponibilidade ou 
inexistência de rede, na forma da RN nº 259/11 e alterações, não 
deverão ser informados no cadastro previsto no caput, por não 
serem considerados prestadores integrantes da rede de 
atendimento regular da Operadora.

A RN nº 259/11 prevê expressamente a possibilidade de atendimento em 
prestadores não credenciados pela Operadora em casos de indisponibilidade ou 
inexistência de prestadores no município demandado, com o pagamento sendo 
feito diretamente da Operadora para o respectivo prestador. Nesse sentido, as 
Operadoras necessitam ter relações negociais com esses prestadores não 
credenciados para esses atendimentos excepcionais sem que isso caracterize 
credenciamento do prestador.

32303 10/03/2021 11:43
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Inclusão

Art. 4° §°1 %u2013 Eventuais prestadores com os quais a 
Operadora mantenha relacionamento exclusivamente para as 
demandas de contingência em casos de indisponibilidade ou 
inexistência de rede, na forma da RN nº 259/11 e alterações, não 
deverão ser informados no cadastro previsto no caput, por não 
serem considerados prestadores integrantes da rede de 
atendimento regular da Operadora.

A RN nº 259/11 prevê expressamente a possibilidade de atendimento em 
prestadores não credenciados pela Operadora em casos de indisponibilidade ou 
inexistência de prestadores no município demandado, com o pagamento sendo 
feito diretamente da Operadora para o respectivo prestador. Nesse sentido, as 
Operadoras necessitam ter relações negociais com esses prestadores não 
credenciados para esses atendimentos excepcionais sem que isso caracterize 
credenciamento do prestador.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Inclusão

Art. 4° §°1 %u2013 Eventuais prestadores com os quais a 
Operadora mantenha relacionamento exclusivamente para as 
demandas de contingência em casos de indisponibilidade ou 
inexistência de rede, na forma da RN nº 259/11 e alterações, não 
deverão ser informados no cadastro previsto no caput, por não 
serem considerados prestadores integrantes da rede de 
atendimento regular da Operadora.

A RN nº 259/11 prevê expressamente a possibilidade de atendimento em 
prestadores não credenciados pela Operadora em casos de indisponibilidade ou 
inexistência de prestadores no município demandado, com o pagamento sendo 
feito diretamente da Operadora para o respectivo prestador. Nesse sentido, as 
Operadoras necessitam ter relações negociais com esses prestadores não 
credenciados para esses atendimentos excepcionais sem que isso caracterize 
credenciamento do prestador.
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32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Inclusão

Art. 4° §°1 %u2013 Eventuais prestadores com os quais a 
Operadora mantenha relacionamento exclusivamente para as 
demandas de contingência em casos de indisponibilidade ou 
inexistência de rede, na forma da RN nº 259/11 e alterações, não 
deverão ser informados no cadastro previsto no caput, por não 
serem considerados prestadores integrantes da rede de 
atendimento regular da Operadora.

A RN nº 259/11 prevê expressamente a possibilidade de atendimento em 
prestadores não credenciados pela Operadora em casos de indisponibilidade ou 
inexistência de prestadores no município demandado, com o pagamento sendo 
feito diretamente da Operadora para o respectivo prestador. Nesse sentido, as 
Operadoras necessitam ter relações negociais com esses prestadores não 
credenciados para esses atendimentos excepcionais sem que isso caracterize 
credenciamento do prestador.

32343 10/03/2021 14:16 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

Art.20 (...) §1º O Portal Corporativo deverá informar os 
beneficiários, em espaço reservado, com uso de linguagem, clara, 
precisa e ostensiva, todos os redimensionamentos por redução, 
substituições, exclusões parciais de serviços hospitalares e 
exclusões de serviços de urgência e emergência a serem 
implementadas com 30 (trinta) dias de antecedência, contados do 
término da prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação individualizada, quando 
couber.

A inclusão do texto ressalta o dever da informação, um dos pilares do Código de 
Defesa do Consumidor, conforme artigos 6º, III e 31.

32332 10/03/2021 10:55 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 5º - Caput

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade 
hospitalar e de redimensionamento de rede por 
redução, a operadora de planos de assistência à 
saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Inclusão

Inclusão de incisos no artigo 5º .III %u2013 garantir a qualidade de 
assistência à saúde aos seus beneficiários, considerando os 
atributos de eficiência, efetividade, acessibilidade e segurança do 
paciente, compatível com os serviços contratados e oferecidos no 
estabelecimento descredenciado; IV %u2013 garantir ao público 
em geral, especialmente aos seus beneficiários, informação, clara, 
precisa, e atualizada quanto à composição e localização geográfica 
da rede assistencial alterada. V %u2013 garantir a internação e o 
pagamento das despesas até a alta hospitalar, conforme critério 
médico, quando a alteração da entidade hospitalar ocorrer a 
pedido da operadora, durante período de internação do 
consumidor; VI - garantir a continuidade da assistência médica, sem 
ônus adicional para o consumidor, nos casos em que a alteração da 
entidade hospitalar ocorrer por infração às normas sanitárias em 
vigor durante período de internação do consumidor, arcando a 
operadora com a transferência imediata para outro 
estabelecimento equivalente. VII %u2013 garantir a gestante o 
atendimento até a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido até o 
30º dia, em hospital que foi descredenciado, por 
redimensionamento por redução ou substituição, no período da 
sua gestação.

.- Inclusão do inciso III, no art.5º: A inclusão do inciso III se justifica pelo que 
determina o artigo 17 da Lei Federal 9.656/98, que garante aos consumidores a 
manutenção da rede de credenciados ou referenciados pela operadora de plano de 
saúde ao longo da vigência dos contratos, sendo que, nas hipóteses de 
descredenciamentos dos estabelecimentos conveniados, as operadoras são 
obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos compatível com os serviços 
contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no 
estabelecimento de saúde descredenciado. Trata-se do cumprimento contratual e 
manutenção do equilíbrio da relação de consumo, em consonância com os 
princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumos: o 
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, a proteção do Estado e a 
harmonia das relações de consumo com o desenvolvimento econômico (Art. 4º, I, 
II e III, do CDC). - Inclusão do inciso IV ao art.5º: A inclusão do inciso IV ressalta o 
dever da informação, um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, 
conforme art. 6º, III e 31. - Inclusão dos incisos V e VI ao art.5º: A inclusão dos 
incisos V e VI estão em conformidade ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º da Lei 
9656/98, que garantem a continuidade do tratamento médico quando o 
consumidor estiver internado durante o processo de alteração da rede 
credenciada. Reforça-se ainda a proteção da vulnerabilidade do consumidor, bem 
como a manutenção do equilíbrio da relação de consumo (Art. 4º, I, II e III, do 
CDC). - Inclusão do inciso VII ao art.5º: Entendemos que deve ser assegura a 
gestante o direito de ser atendida em hospital que foi descredenciado durante o 
período de sua gestação, isso porque a consumidora na ocasião da contratação do 
plano de saúde considera os hospitais credenciados para a realização do parto em 
futura gestação, o que impacta diretamente na escolha de plano contratado e no 
valor pago pelo consumidor.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação do mercado 
relevante na dimensão geográfica ao qual o hospital a ser excluído 
pertence, podendo ser utilizado o município como aproximação do 
mercado relevante quando da impossibilidade da determinação 
técnica desse mercado relevante.

"Entende-se que o critério Região de Saúde não deve pautar as avaliações da ANS 
para substituição de rede ou análise de impacto sobre a massa assistida, já que (i) 
as Regiões de Saúde são grandes e uma alteração com base nesse critério pode 
inviabilizar o acesso à assistência, (ii) os critérios para a definição das Regiões de 
Saúde não consideram a cobertura assistencial das operadoras/saúde suplementar, 
portanto não há racionalidade no critério. O uso das Regiões de Saúde pode 
implicar em substituições que demandem do beneficiário o deslocamento por 
muitos kilômetros para ter acesso à mesma assistência contratada originalmente, 
vide mapas das Regiões de Saúde. O critério de mercado relevante na dimensão 
geográfica é amplamente utilizado pelo CADE na avaliação dos atos de 
concentração e de condutas. Tal definição para a saúde suplementar foi inclusive 
objeto de estudo da própria ANS no passado recente. É a definição o mais técnica 
possível no sentido de medir rivalidade e, portanto, real impacto na massa 
assistida. Como a ideia aqui é avaliar esse impacto, a construção da curva ABC deve 
ser feitas apenas entre aqueles hospitais que de fato rivalizam entre si do ponto de 
vista geográfico."
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32373 10/03/2021 22:08 ANAB Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Inclusão

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação. Sendo certo 
que, eventual substituição hospitalar deverá respeitar o munícipio 
no qual o prestador a ser susbtituido está estabelecido.

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. 
Sendo certo que, tal medida impactará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adistrita a sua localidade. Se considerada a região 
de saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos ultimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no ambito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 5º - Caput

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade 
hospitalar e de redimensionamento de rede por 
redução, a operadora de planos de assistência à 
saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Inclusão
Art. 5 - inciso IV- a manutenção da assistência de pacientes 
internados, de tratamentos continuados e do parto para mulheres 
gestantes nos hospitais descredenciados a critério médico.

Essas são prerrogativas legais que devem estar reforçadas na Resolução Normativa. 
A mera garantia dos tempos de atendimento nào é suficiente para que a RN esteja 
alinhada com o mandato da Lei 9.656 no que diz respeito a substituição de 
prestadores hospitalares.

32369 10/03/2021 20:43
SINDHOSP - SINDICATO DOS HOSPITAIS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deverá ser por outro que possua o mesmo atributo de 
qualificação.

Os atributos de qualidade devem ser equivalentes entre si, não sendo possível a 
equiparação do Qualiss com ONA nível 1 e ou ONA nível 2. É importante que seja 
ampliada a AIR para prever outras certificações de qualidade que não foram objeto 
de aprofundamento pela ANS, até este momento.

32370 10/03/2021 17:56
FEHOESP - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador 
hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de Acreditação 
no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, a 
substituição deverá ser por outro que possua o mesmo atributo de 
qualificação.

Os atributos de qualidade devem ser equivalentes entre si, não sendo possível a 
equiparação do Qualiss com ONA nível 1 e ou ONA nível 2. É importante que seja 
ampliada a AIR para prever outras certificações de qualidade que não foram objeto 
de aprofundamento pela ANS, até este momento.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração

§3º Caso o prestador hospitalar a ser subtituído possua Certificado 
de Acreditação no Programa de Qualificação dos Prestadores de 
Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA 
nível 1, a substituição deste prestador deverá ser por outro que 
também possua o mesmo atributo de qualificação."

"Embora a ANS reconheça a inexistência de equivalência nos critérios propostos, 
entendemos não ser adequada a manutenção de critérios distintos para nortear a 
manutenção equivalente no produto. O Qualiss, diferente da acreditação, visa 
estimular, de uma forma mais ampla, a qualificação dos prestadores de serviços na 
saúde suplementar e aumentar a disponibilidade de informações. O intuito é 
ampliar o poder de avaliação e escolha de prestadores de serviços por parte das 
operadoras e dos beneficiários de planos de saúde. Por outro lado, a acreditação 
de excelência é um método de avaliação e certificação que busca promover a 
qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. Para ser acreditada, uma 
organização é avaliada em requisitos previamente estabelecidos e precisa 
comprovadamente atender aos padrões definidos pela certificadora. Todo o 
processo é auditado por empresa independente. Posto isso, compreendemos não 
ser razoável que o QUALISS seja colocado como comparável ou semelhante à 
acreditação, como feito na proposta de minuta de resolução que aceita a 
manutenção de prestador com qualquer um dos seguintes atributos: QUALISS, 
ONA 1 ou ONA 2. Por fim, vale destacar que a mudança de hospital por outro que 
não tenha as mesmas qualificações implica na redução da qualidade da rede 
ofertada, logo, prejudicial ao beneficiário. Além disso, nos termos da Lei nº 
9656/98, a substituição de prestador hospitalar deve ser dar por outro equivalente, 
entendida a equivalência como a capacidade e a qualidade da assistência, 
contemplados os critérios de qualificação disponíveis e pertinentes a esse tipo de 
prestação de serviços (acreditações). A Lei nº 9.656/1998 impõe a qualidade como 
um dos critérios de equivalência para alteração de rede hospitalar. Na minuta 
posta em Consulta Pública, contudo, o critério da qualidade só é mantido em um 
único cenário: na substituição de rede hospitalar a OPS deverá manter NA REGIÃO 
DE SAÚDE daquele Produto ao menos 1 prestador hospitalar com qualidade. A 
previsão não se coaduna com o prescrito na Lei nº 9.656/1998, que impõe a 
manutenção da qualidade como condição necessária à alteração de rede 
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32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste artigo nos casos 
de inexistência de prestador no Município, com Certificado de 
Acreditação no Programa de Qualificação dos Prestadores de 
Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA 
nível 1. Nesses casos, a operadora poderá indicar prestador 
substituto no Muicípio limitrofe, com certificado de qualificação 
equivalente ao do prestador a ser substituido, que atenda aos 
demais critérios de equivalência dispostos para substituição de 
prestador hospitalar.

"Quanto à Região de Saúde, pedimos que esta D. Autarquia considere os 
comentários apresentados no Item VIII do artigo 2º. A indisponibilidade, como 
indicado no comentário da alínea ""a"", §2º do artigo 7º, entendemos que o 
conceito não atende as determinações do legislador ao propor critério de 
equivalência para alteração de rede hospitalar. "

32385 10/03/2021 22:24 ANAB Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Inclusão

IV - No caso de tratamento continuado com profissional médico 
integrante do corpo clínico do Hospital substituído, a Operadora 
deverá garantir o reembolso no caso do beneficiário optar pela 
manutenção do atendimento com o profissional;

A contribuição visa afetar minimamente o tratamento/acompanhamento realizado 
pelo beneficiário, bem como mitigar o prejuízo. Pois, deve-se levar em 
consideração que função social do plano de saúde é a promoção a saúde, portanto, 
a hipótese de desassistência do beneficiário durante o 
tratamento/acompanhamento de uma doença é o momento de maior 
vulnerabilidade não podendo ocorrer omissão por parte da Operadora.

32386 10/03/2021 19:25 ANAB Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Inclusão

IV - No caso de tratamento continuado com profissional médico 
integrante do corpo clínico do Hospital substituído, a Operadora 
deverá garantir o reembolso no caso do beneficiário optar pela 
manutenção do atendimento com o profissional;

A contribuição visa afetar minimamente o tratamento/acompanhamento realizado 
pelo beneficiário, bem como mitigar o prejuízo. Pois, deve-se levar em 
consideração que função social do plano de saúde é a promoção a saúde, portanto, 
a hipótese de desassistência do beneficiário durante o 
tratamento/acompanhamento de uma doença é o momento de maior 
vulnerabilidade não podendo ocorrer omissão por parte da Operadora.

32387 10/03/2021 22:25 ANAB Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Inclusão

IV - No caso de tratamento continuado com profissional médico 
integrante do corpo clínico do Hospital substituído, a Operadora 
deverá garantir o reembolso no caso do beneficiário optar pela 
manutenção do atendimento com o profissional;

A contribuição visa afetar minimamente o tratamento/acompanhamento realizado 
pelo beneficiário, bem como mitigar o prejuízo. Pois, deve-se levar em 
consideração que função social do plano de saúde é a promoção a saúde, portanto, 
a hipótese de desassistência do beneficiário durante o 
tratamento/acompanhamento de uma doença é o momento de maior 
vulnerabilidade não podendo ocorrer omissão por parte da Operadora.

32369 10/03/2021 20:43
SINDHOSP - SINDICATO DOS HOSPITAIS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, será realizada observada a manutenção da qualidade 
como condição necessária a alteração da rede hospitalar, 
mantendo-se a equivalência entre o prestador substituído e seu 
substituto.

Atender o disposto no artigo 17 da Lei 9656/1998, solicitando que a alteração da 
rede hospitalar, independentemente na natureza da modificação, traga a 
qualidade como critério essencial à equivalência.

32370 10/03/2021 17:56
FEHOESP - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para 
fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, 
de 1998, será realizada observada a manutenção da qualidade 
como condição necessária a alteração da rede hospitalar, 
mantendo-se a equivalência entre o prestador substituído e seu 
substituto.

Atender o disposto no artigo 17 da Lei 9656/1998, solicitando que a alteração da 
rede hospitalar, independentemente na natureza da modificação, traga a 
qualidade como critério essencial à equivalência.

32181 11/02/2021 11:40 Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Inclusão
... de modo a atender às necessidades de saúde e desenvolvimento 
educacional dessa população;

Justificativa para essa solicitação, que a partir da situação de Pandemia - COVID-19, 
há uma emergência de atendimento profissional especializado para crianças / 
adolescentes / jovens e adultos que fazem parte da educação básica brasileira e 
que apresentam ampla dificuldades de aprendizagem. Assim o psicopedagogo é o 
profissional com formação adequada para avaliação, intervenção e 
acompanhamento desses seres humanos. Porque não estendem essa possibilidade 
de atendimento para esses profissionais, ou seja, que os Planos de Saúde possam 
"cobrir" esse atendimento, a partir de profissionais com tal formação referenciada 
pela ABPp, para além do profissional apenas oriundo da psicologia com essa 
especialização.
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32182 11/02/2021 14:40 Art. 2º - Inciso I

I- Rede Assistencial - conjunto de estabelecimentos 
de saúde, equipamentos e recursos humanos, 
próprios, contratados, referenciados, credenciados 
ou cooperados de uma operadora de plano de 
assistência à saúde para oferecer cuidado aos 
beneficiários em todos os níveis de atenção à saúde, 
considerando ações de promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, de modo a 
atender às necessidades de saúde dessa população;

Inclusão
... de modo a atender às necessidades de saúde e desenvolvimento 
educacional dessa população;

Justificativa para essa solicitação, que a partir da situação de Pandemia - COVID-19, 
há uma emergência de atendimento profissional especializado para crianças / 
adolescentes / jovens e adultos que fazem parte da educação básica brasileira e 
que apresentam ampla dificuldades de aprendizagem. Assim o psicopedagogo é o 
profissional com formação adequada para avaliação, intervenção e 
acompanhamento desses seres humanos. Porque não estendem essa possibilidade 
de atendimento para esses profissionais, ou seja, que os Planos de Saúde possam 
"cobrir" esse atendimento, a partir de profissionais com tal formação referenciada 
pela ABPp, para além do profissional apenas oriundo da psicologia com essa 
especialização.

32330 10/03/2021 13:06 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 2º - Caput Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: Inclusão

Inclusão dos incisos IX á XI ao Art. 2º: Art. 2 º (...) IX - Rede Própria: 
entidade hospitalar de propriedade da operadora de planos de 
assistência à saúde; X - Rede Contratualizada: entidade hospitalar 
contratada, direta ou indiretamente, por uma operadora de planos 
de assistência à saúde; XI - Região de Saúde: espaço geográfico 
contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, 
de redes de comunicação e infraestrutura e de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde . XII 
%u2013 ONA: Organização Nacional de Acreditação, entidade 
certificadora de prestadores de serviços de saúde.

A inclusão dos incisos IX á XII ao art. 2º da proposta de RN se justifica pela ausência 
de definições citadas em outros artigos da Resolução e necessárias para melhor 
compreensão da proposta. Ressalta-se assim o dever da informação, um dos 
pilares do Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 6º, III e 31.

32188 26/02/2021 17:41 FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS/FBH Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Inclusão

Acréscimo do § 5º com a seguinte redação: "§ 5º Na hipótese de 
certificação ou acreditação do prestador de serviços hospitalar no 
Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1, posterior à 
substituição realizada de acordo com o previsto no § 4º, deverá a 
operadora aplicar o critério disposto no § 3º e indicar novo 
prestador substituto àquele a ser substituído que não seja 
certificado ou acreditado."

A qualificação dos hospitais deve ser incentivada como forma de melhoria da 
prestação de serviços hospitalares. Considerando que a presente proposta de 
Resolução Normativa ao adotar o critério de equivalência por qualificação caminha 
neste sentido, entende a FBH que a permissão de substituição de prestador 
hospitalar com certificação ou acreditação por outro sem este diferencial, ainda 
que por inexistência de prestadores na Região de Saúde, poderá provocar o efeito 
contrário e desincentivar os hospitais a perseguirem este qualificativo de melhoria 
dos seus serviços. Por esta razão, a sugestão de inclusão do § 5º tem a finalidade 
de manter o incentivo aos hospitais e o prosseguimento do Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss), ou ONA 
nível 2 ou ONA nível 1.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Alteração

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da rede 
assistencial da operadora de planos de assistência à saúde 
(entidades hospitalares, consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) 
devem estar informados no Cadastro de Estabelecimentos de 
Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos de Saúde - RPS, 
independente de sua vinculação aos produtos da operadora.

O texto original pode ser interpretado como obrigatoriedade de vinculação de 
prestadores não hospitalares aos produtos no RPS, o que não parece ser o sentido 
proposto.

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Alteração

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da rede 
assistencial da operadora de planos de assistência à saúde 
(entidades hospitalares, consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) 
devem estar informados no Cadastro de Estabelecimentos de 
Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos de Saúde - RPS, 
independemente de sua vinculação aos produtos da operadora.

O texto original pode ser interpretado como obrigatoriedade de vinculação de 
prestadores não hospitalares aos produtos no RPS, o que não parece ser o sentido 
proposto.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Alteração

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da rede 
assistencial da operadora de planos de assistência à saúde 
(enfidades hospitalares, consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) 
devem estar informados no Cadastro de Estabelecimentos de 
Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos de Saúde - RPS, 
independemente de sua vinculação aos produtos da operadora.

O texto original pode ser interpretado como obrigatoriedade de vinculação de 
prestadores não hospitalares aos produtos no RPS, o que não parece ser o sentido 
proposto.
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32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Alteração

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da rede 
assistencial da operadora de planos de assistência à saúde 
(enfidades hospitalares, consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) 
devem estar informados no Cadastro de Estabelecimentos de 
Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos de Saúde - RPS, 
independemente de sua vinculação aos produtos da operadora.

O texto original pode ser interpretado como obrigatoriedade de vinculação de 
prestadores não hospitalares aos produtos no RPS, o que não parece ser o sentido 
proposto.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Exclusão
A previsão contida no referido artigo não guarda correlação com o tema 
redimensionamento e substituição. Além disso, já consta tal previsão na IN 23 
DIPRO no art.5-A na subseção I

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Alteração

Todos os prestadores de serviços hospitalares da rede assistencial 
da operadora de planos de assistência à saúde devem estar 
informados no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde da ANS, do 
Sistema de Registro de Planos de Saúde - RPS.

A proposta de RN diz respeito a alteração da rede hospitalar. Por isso sugere-se 
excluir do texto a menção a clínicas, SADT, etc.

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objefivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de parficipação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. §3º. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utlização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações. IX - Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; X - Indisponibilidade de 
prestador substituto: Impossibilidade para a contratualização, 
devido à capacidade de atendimento já comprometida ou à 

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.
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32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: a) Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; b) Classe B: Essa classe conta com 
30% dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. c) Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utilização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações.

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.

32188 26/02/2021 17:41 FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS/FBH Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão

Acrescentar Parágrafo Único, com a seguinte redação: "Parágrafo 
Único: A operadora somente poderá indicar estabelecimento de 
saúde já pertencente à rede de atendimento como substituto na 
hipótese de inexistir prestador de serviços do produto equivalente 
no município, nos municípios limítrofes ou na Região de Saúde, que 
não pertença à rede de atendimento, mas que seja apto a integrá-
la.%u201D

Os pequenos hospitais devem ser preservados. O disposto no Art. 9º, tal como 
proposto, ao ser aplicado em conjunto com o contido no Art. 14 - que permite a 
exclusão parcial dos serviços - poderá acarretar o absoluto controle da rede 
assistencial pelas grandes redes de prestadores de serviços. Isto por que ao 
permitir a exclusão parcial de serviços, por exemplo de pequenos hospitais, e a sua 
substituição por prestadores que integram a rede assistencial - e que podem, 
inclusive, já terem substituído outros hospitais dentro desta rede - e que 
detenham maior poder econômico, poderá levar ao paulatino aniquilamento dos 
pequenos hospitais. Com esta sugestão a FBH busca permitir a sobrevivência dos 
pequenos e médios hospitais que prestam seus serviços no interior do país e nas 
periferias dos grandes centros.

32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração
I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 12 meses, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, comprovado através de aditivo contratual; ou

O prazo de 90 dias proposto é exíguo, deve ser ampliado para, no mínimo, 365 
dias. Ademais, o prazo de 12 meses é essencial para a operadora avaliar a 
capacidade quantitativa e qualitativa do prestador substituto.

32388 10/03/2021 22:27 ANAB Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Inclusão
V - Garantir manutenção de atendimento a pacientes internados, 
nos termos do § 2º do art. 17 da Lei 9.656/98;

Trata-se apenas de adequação da redação.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 11º - Caput
Art. 11º A alteração de rede hospitalar por 
redimensionamento de rede por redução poderá ser 
motivada por:

Alteração
O redimensionamento de rede hospitalar por redução poderá ser 
motivado por:

Aprimoramento da redação propriamente dita.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 11º - Caput
Art. 11º A alteração de rede hospitalar por 
redimensionamento de rede por redução poderá ser 
motivada por:

Alteração
O redimensionamento de rede hospitalar por redução poderá ser 
motivado por:

alterar redação para dar maior clareza ao dispositivo.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32271 09/03/2021 18:47
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Para que o prestador seja elencado como tal, deverá ser 
responsável por pelo menos 5% (cinco por cento) das internações 
na região de saúde de um determinado plano ou tenha tido pelo 
menos 12 (doze) internações nos últimos 12 meses.

A FenaSaúde sugere que seja utilizado método para definição dos itens mais 
importantes de um conjunto de dados, considerando a participação de cada 
prestador hospitalar, por plano, no total da quantidade de atendimentos de 
internação da Região de Saúde, no percentual de 50%.Tal patamar é suficiente 
para preservar a capacidade assistencial sem, no entanto, dar poder de mercado 
nem criar barreiras comerciais que impeçam a concorrência nos serviços 
hospitalares, especialmente naquelas localidades onde a oferta de prestadores é 
limitada. Outro aspecto importante a ser considerado é o volume de atendimentos 
realizados individualmente pelos prestadores. A avaliação conjunta do número de 
atendimentos é importante para a preservação da massa assistida, mas haverá 
casos em que prestadores com um número muito baixo de internações estará 
contido no conjunto de prestadores que constituem o impacto sobre a massa 
assistida, ainda que tal percentual seja de 50% como proposto acima. A nossa 
sugestão é que, para que o prestador seja elencado como tal, ele também seja 
responsável por pelo menos 5% (cinco por cento) das internações na região de 
saúde de um determinado plano e que tenha tido pelo menos 12 (doze) 
internações nos últimos 12 meses. A regra privilegia os prestadores com números 
expressivos de internações na região, criando impossibilidade de 
redimensionamento e substituição, prejudicando a livre concorrência. Fere o 
princípio da livre negociação. (Ver art. 4º da Lei de Proteção Econômica). Do ponto 
de vista do beneficiário essa regra somada à da permissão da portabilidade gerará 
concorrência perversa e desleal entre as operadoras. O número de internações por 
produto na maior parte das regiões de saúde é muito pequeno enquadrando os 
prestadores à mesma condição na curva ABC de modo a impossibilitar o 
redimensionamento. A regra fará com que as operadoras deixem de comercializar 
produtos nacionais. Não é necessário manter vínculos com prestadores cujos 
volumes de internação sejam muitos baixos apenas para satisfazer a regra geral de 
impacto sobre a massa assistida.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos na sua 
região de saúde, entretanto, possua, individualmente, menos de 
10% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

A concentração dos serviços hospitalares ocorre nas grandes capitais do Brasil, 
portanto ampliar o percentual para até 10% dos atendimentos não iria gerar 
impacto sobre a massa assistida.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 60% dos atendimentos na sua 
região de saúde, entretanto, possua, individualmente, menos de 
10% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

A concentração dos serviços hospitalares ocorre nas grandes capitais do Brasil, 
portanto ampliar o percentual para até 10% dos atendimentos não geraria impacto 
sobre a massa assistida.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

Caso o prestador a ser excluído possua, individualmente, menos de 
10% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

Estabelecer um percentual mais razoável, tendo em vista que a exclusão de um 
prestador que representa menos de 1/10 dos atendimentos hospitalares, não 
resulta em impacto a ser considerado para os beneficiários.

32315 10/03/2021 12:13
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

Caso o prestador a ser excluído possua, individualmente, menos de 
10% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

Estabelecer um percentual mais razoável, tendo em vista que a exclusão de um 
prestador que representa menos de 1/10 dos atendimentos hospitalares, não 
resulta em impacto a ser considerado para os beneficiários.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

Caso o prestador a ser excluído possua, individualmente, menos de 
10% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

Estabelecer um percentual mais razoável, tendo em vista que a exclusão de um 
prestador que representa menos de 1/10 dos atendimentos hospitalares, não 
resulta em impacto a ser considerado para os beneficiários.
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32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração
Aumento do percentual de 5% para 10% em relação à frequência 
acumulada.

A concentração dos serviços hospitalares ocorre nas grandes capitais do Brasil, 
portanto ampliar o percentual para até 10% dos atendimentos não geraria impacto 
sobre a massa assistida.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

Caso o prestador a ser excluído possua, individualmente, menos de 
10% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

Estabelecer um percentual mais razoável, tendo em vista que a exclusão de um 
prestador que representa menos de 1/10 dos atendimentos hospitalares, não 
resulta em impacto a ser considerado para os beneficiários.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos na sua 
região de saúde, entretanto, possua, individualmente, menos de 
10% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

A concentração dos serviços hospitalares ocorre nas grandes capitais do Brasil, 
portanto ampliar o percentual para até 10% dos atendimentos não geraria impacto 
sobre a massa assistida.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos na sua 
região de saúde, entretanto, possua, individualmente, menos de 
5% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

A concentração dos serviços hospitalares ocorre nas grandes capitais do Brasil, 
portanto ampliar o percentual para até 10% dos atendimentos não geraria impacto 
sobre a massa assistida.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos na sua 
região de saúde, entretanto, possua, individualmente, menos de 
5% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

A concentração dos serviços hospitalares ocorre nas grandes capitais do Brasil, 
portanto ampliar o percentual para até 10% dos atendimentos não geraria impacto 
sobre a massa assistida.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 60% dos atendimentos na sua 
região de saúde, entretanto, possua, individualmente, menos de 
10% destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

A concentração dos serviços hospitalares ocorre nas grandes capitais do Brasil, 
portanto ampliar o percentual para até 10% dos atendimentos não geraria impacto 
sobre a massa assistida.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

...dos atendimentos na sua região de saúde, entretanto, possua, 
individualmente, menos de 10% destes atendimentos, tal prestador 
poderá ser descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

A concentração dos serviços hospitalares ocorre nas grandes capitais do Brasil, 
portanto ampliar o percentual para até 10% dos atendimentos não geraria impacto 
sobre a massa assistida.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

...dos atendimentos na sua região de saúde, entretanto, possua, 
individualmente, menos de 10% destes atendimentos, tal prestador 
poderá ser descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

A concentração dos serviços hospitalares ocorre nas grandes capitais do Brasil, 
portanto ampliar o percentual para até 10% dos atendimentos não geraria impacto 
sobre a massa assistida.
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32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 60% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 meses, para 
os planos objetos do redimensionamento (Curva ABC).

A regra de pareto aplicada deve considerar o percentual menor, tendo em vista 
que existem, apenas nos grandes centros, casos de operadoras com um número 
expressivo de prestadores. Não se pode olvidar que a maior parte das operadoras 
não possuem oferta demasiada de prestadores. Não se pode fazer uma norma 
considerando apenas as grandes capitais do país. Há cidades com prestadores em 
número menor, o que dificultaria alcançar a média proposta. A norma deve evitar 
o privilégio para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, priorizando 
o princípio da Liberdade Econômica nas contratações. Ademais, que a construção 
da norma vise ainda facilitar a operacionalização da operadora de saúde nessa 
substituição, com fins a não desassistir o beneficiário.

32269 09/03/2021 15:40
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 50% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 meses, para 
os planos objetos do redimensionamento.

A FenaSaúde sugere que seja utilizado método para definição dos itens mais 
importantes de um conjunto de dados, considerando a participação de cada 
prestador hospitalar, por plano, no total da quantidade de atendimentos de 
internação da Região de Saúde, no percentual de 50%.Tal patamar é suficiente 
para preservar a capacidade assistencial sem, no entanto, dar poder de mercado 
nem criar barreiras comerciais que impeçam a concorrência nos serviços 
hospitalares, especialmente naquelas localidades onde a oferta de prestadores é 
limitada. Outro aspecto importante a ser considerado é o volume de atendimentos 
realizados individualmente pelos prestadores. A avaliação conjunta do número de 
atendimentos é importante para a preservação da massa assistida, mas haverá 
casos em que prestadores com um número muito baixo de internações estará 
contido no conjunto de prestadores que constituem o impacto sobre a massa 
assistida, ainda que tal percentual seja de 50% como proposto acima. A nossa 
sugestão é que, para que o prestador seja elencado como tal, ele também seja 
responsável por pelo menos 5% (cinco por cento) das internações na região de 
saúde de um determinado plano e que tenha tido pelo menos 12 (doze) 
internações nos últimos 12 meses.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração
Sobre o tema do %u201CRedimensionamento baseado na CURVA 
ABC%u201D, requer-se seja analisada diminuição do percentual de 
80% para 60% de concentração de atendimentos.

A regra de pareto aplicada deve considerar o percentual menor, tendo em vista 
que existem, apenas nos grandes centros, casos de operadoras com um número 
expressivo de prestadores. Não se pode olvidar que a maior parte das operadoras 
não possuem oferta demasiada de prestadores. Não se pode fazer uma norma 
considerando apenas as grandes capitais do país. Há cidades com prestadores em 
número menor, o que dificultaria alcançar a média proposta. A norma deve evitar 
o privilégio para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, priorizando 
o princípio da Liberdade Econômica nas contratações. Ademais, que a construção 
da norma vise ainda facilitar a operacionalização da operadora de saúde nessa 
substituição, com fins a não dessasistir o beneficiário.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 60% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 meses, para 
os planos objetos do redimensionamento (Curva ABC).

A regra de pareto aplicada deve considerar o percentual menor, tendo em vista 
que existem, apenas nos grandes centros, casos de operadoras com um número 
expressivo de prestadores. Não se pode olvidar que a maior parte das operadoras 
não possuem oferta demasiada de prestadores. Não se pode fazer uma norma 
considerando apenas as grandes capitais do país. Há cidades com prestadores em 
número menor, o que dificultaria alcançar a média proposta. A norma deve evitar 
o privilégio para Reserva de Mercado aos prestadores, priorizando o princípio da 
Liberdade Econômica nas contratações. Ademais, que a construção da norma vise 
ainda facilitar a operacionalização da operadora de saúde nessa substituição, com 
fins a não desassistir o beneficiário.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 60% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 meses, para 
os planos objetos do redimensionamento (Curva ABC).

A regra de pareto aplicada deve considerar o percentual menor, tendo em vista 
que existem, apenas nos grandes centros, casos de operadoras com um número 
expressivo de prestadores. Não se pode olvidar que a maior parte das operadoras 
não possuem oferta demasiada de prestadores. Não se pode fazer uma norma 
considerando apenas as grandes capitais do país. Há cidades com prestadores em 
número menor, o que dificultaria alcançar a média proposta. A norma deve evitar 
o privilégio para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, priorizando 
o princípio da Liberdade Econômica nas contratações. Ademais, que a construção 
da norma vise ainda facilitar a operacionalização da operadora de saúde nessa 
substituição, com fins a não desassistir o beneficiário.
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32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 60% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 meses, para 
os planos objetos do redimensionamento (Curva ABC).

A regra de pareto aplicada deve considerar o percentual menor, tendo em vista 
que existem, apenas nos grandes centros, casos de operadoras com um número 
expressivo de prestadores. Não se pode olvidar que a maior parte das operadoras 
não possuem oferta demasiada de prestadores. Não se pode fazer uma norma 
considerando apenas as grandes capitais do país. Há cidades com prestadores em 
número menor, o que dificultaria alcançar a média proposta. A norma deve evitar 
o privilégio para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, priorizando 
o princípio da Liberdade Econômica nas contratações. Ademais, que a construção 
da norma vise ainda facilitar a operacionalização da operadora de saúde nessa 
substituição, com fins a não desassistir o beneficiário.

32344 10/03/2021 14:17 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Não se excetuam desse prazo de comunicação de 30 (trinta) 
dias de antecedência os redimensionamentos por redução 
motivados por rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a 
operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, e 
encerramento das atividades da entidade hospitalar.

Considerando que a escolha do consumidor na contratação do plano de saúde 
junto à operadora é diretamente motivada pela oferta da rede credenciada, 
qualquer alteração dessa rede deve ser comunicada ao beneficiário, independente 
da forma como ocorra o encerramento da entidade hospitalar que, até então, era 
utilizada pelo beneficiário. Desta forma, a inclusão no texto do §2º do art. 20 visa 
reforçar a proteção da vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo (Art. 
4º, I, CDC), além de ressaltar o dever da informação, conforme os artigos 6º, III e 
31, do CDC.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Inclusão

Art.23º. No caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, será 
assegurado ao beneficiário internado a conclusão do seu 
tratamento até a alta hospitalar.

Sugerimos a inclusão de novo Capítulo, anterior às Disposições Finais, sendo 
necessário portanto a renumeração de todos os artigos posteriores a sua inclusão. 
após o art. 22, inserir o novo CAPÍTULO V - DO DIREITO À MANUTENÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIA EM PRESTADORES HOSPITALARES DESCREDENCIADOS O 
art. 23 que ora sugerimos se justifica porque é imprescindível para a melhor 
assistência que o paciente internado não se sujeite à transferência e 
descontinuidade de tratamento em casos de alteração de rede assistencial.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Inclusão

Art.24º No caso de descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição será assegurado à 
pacientes em tratamentos continuados finalizar seu ciclo de 
tratamento à critério do médico assistente, em hospital 
descredenciado durante o tratamento.

Sugerimos a inclusão de novo Capítulo, anterior às Disposições Finais, sendo 
necessário portanto a renumeração de todos os artigos posteriores a sua inclusão. 
após o art. 22, inserir o novo CAPÍTULO V - DO DIREITO À MANUTENÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIA EM PRESTADORES HOSPITALARES DESCREDENCIADOS O 
art. 24 que ora sugerimos se justifica porque é imprescindível para a melhor 
assistência que o paciente internado não se sujeite à mudanças abruptas e 
descontinuidade na assistência que podem ocorrer em mudanças de prestador. 
Todo o processo de autorização deverá ser realizado de novo, eventualmente a 
equipe de assistência médica precisará ser mudada, tudo isso em prejuízo do 
paciente que já se encontra em estágio de fragilidade nesse momento.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Inclusão

Art.25º No caso de descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição será assegurado 
às gestantes o parto em hospital descredenciado durante a 
gestação.

Sugerimos a inclusão de novo Capítulo, anterior às Disposições Finais, sendo 
necessário portanto a renumeração de todos os artigos posteriores a sua inclusão. 
após o art. 22, inserir o novo CAPÍTULO V - DO DIREITO À MANUTENÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIA EM PRESTADORES HOSPITALARES DESCREDENCIADOS O 
art. 25 que ora sugerimos se justifica porque entende-se que o parto demanda 
preparação prévia pela gestante, motivo pelo qual deve ser garantida a realização 
do parto em hospital pelo qual optou durante a gestação e que foi 
descredenciamento.
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32291 09/03/2021 16:32
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Exclusão
Como a norma já dispõe nos próprios artigos dos meios de comunicação ao 
beneficiários , conforme as sugestões apresentadas, dispensa o anexo.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 5º - Caput

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade 
hospitalar e de redimensionamento de rede por 
redução, a operadora de planos de assistência à 
saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Inclusão
Art. 5 - inciso III - a equivalência entre os prestadores inclusive com 
relação a seus atributos de qualificação

Essas são prerrogativas legais que devem estar reforçadas na Resolução Normativa. 
A mera garantia dos tempos de atendimento não é suficiente para que a RN esteja 
alinhada com o mandato da Lei 9.656, no que diz respeito a substituição de 
prestadores hospitalares.

32268 09/03/2021 18:37
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 10º - Inciso III
III - os beneficiários sejam comunicados de forma 
efetiva, nos termos do disposto na presente 
Resolução Normativa.

Alteração
III - Os contratantes sejam comunicados nos termos do disposto na 
presente Resolução Normativa.

A palavra beneficiário deve ser substituída por contratante, pois contempla 
contratos PF e PJ. A comunicação via Portal, Central de Atendimento e PIN SS 
supre a necessidade da comunicação individualizada, por serem mais amplas e 
democráticas. A FenaSaúde sugere que seja retirada a palavra "efetiva", mantendo-
se apenas a necessidade de comunicação quanto à alteração da rede hospitalar.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Exclusão
O texto disposto no art. 19 deverá ser incluído e disposto na RN nº 438/2018 que 
trata sobre portabilidade de carências.

32342 10/03/2021 14:15 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração

Art. 19 É facultada ao beneficiário a portabilidade no caso de 
descredenciamento de prestador hospitalar, por 
redimensionamento por redução ou substituição, no município de 
residência do beneficiário, independente do prazo de permanência 
no produto e da faixa de preço, devendo a operadora de plano de 
saúde providenciar a comunicação individualizada aos beneficiários 
sobre o direito ao exercício da portabilidade.

A alteração do caput do artigo 19 da proposta regulatória se justifica no sentindo 
de que é direito do beneficiário ter ciência da possibilidade de solicitar a 
portabilidade no caso de alteração da rede hospitalar, o que ressalta o dever da 
informação, um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 
6º, III e 31.

32588 10/03/2021 23:54
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR

Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Inclusão

Parágrafo primeiro. O beneficiário que ainda não tenha cumprido o 
período de carência, pode exercer a portabilidade de carências 
tratada neste artigo, sujeitando-se, quando cabíveis, aos períodos 
de carências do plano de destino, descontados do tempo em que 
permaneceu no plano de origem.

Para contemplar as hipóteses de beneficiário que não cumpriram o período de 
carência no plano de origem.
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32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Exclusão
O texto disposto no art. 27 deverá ser incluído e disposto na RN nº 438/2018 que 
trata sobre portabilidade de carências.

32287 09/03/2021 19:21
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 25º

Art. 25º Caso sejam identificadas incorreções ou 
omissões nas solicitações de alteração de rede 
hospitalar, a ANS poderá se valer de outras medidas 
administrativas, como, por exemplo, a suspensão dos 
produtos e/ou indicação da operadora ao Regime de 
Direção Técnica, além das acima expostas e outras 
que se tornarem necessárias.

Alteração

Art. 25º Caso sejam comprovadas incorreções ou omissões nas 
solicitações de alteração de rede hospitalar a ANS aplicará multa 
pecuniária prevista no art. 37 da Resolução Normativa nº 124/06, 
sem prejuízo das demais penalidades previstas pelo 
descumprimento desta Resolução.

Para que seja aplicada qualquer penalidade, deverá haver comprovação da 
irregularidade não sendo suficiente a mera identificação de indícios.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 25º

Art. 25º Caso sejam identificadas incorreções ou 
omissões nas solicitações de alteração de rede 
hospitalar, a ANS poderá se valer de outras medidas 
administrativas, como, por exemplo, a suspensão dos 
produtos e/ou indicação da operadora ao Regime de 
Direção Técnica, além das acima expostas e outras 
que se tornarem necessárias.

Exclusão

Sugere-se a exclusão deste artigo, uma vez que, as incorreções ou omissões nas 
solicitações de alteração de rede hospitalar não podem ensejar medidas 
administrativas tão graves como as propostas neste artigo (suspensão do produto 
e direção técnica). Até porque tais incorreções ou omissões nas solicitações 
passarão pelo crivo da ANS durante o processo de análise do pedido, sendo 
possivelmente sanáveis. Ademais, já existe penalidade prevista na RN 124 em caso 
da operadora proceder uma alteração da rede hospitalar sem observar as 
disposições da RN que trata sobre o assunto. E se a operadora fizer a alteração em 
desconformidade que ocasione impacto no atendimento, o mesmo será 
plenamente identificável no monitoramento da garantia de atendimento o de risco 
assistencial.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 25º

Art. 25º Caso sejam identificadas incorreções ou 
omissões nas solicitações de alteração de rede 
hospitalar, a ANS poderá se valer de outras medidas 
administrativas, como, por exemplo, a suspensão dos 
produtos e/ou indicação da operadora ao Regime de 
Direção Técnica, além das acima expostas e outras 
que se tornarem necessárias.

Exclusão

Sugere-se a exclusão deste artigo, uma vez que, as incorreções ou omissões nas 
solicitações de alteração de rede hospitalar não podem ensejar medidas 
administrativas tão graves como as propostas neste artigo (suspensão do produto 
e direção técnica). Até porque tais incorreções ou omissões nas solicitações 
passarão pelo crivo da ANS durante o processo de análise do pedido, sendo 
possivelmente sanáveis. Ademais, já existe penalidade prevista na RN 124 em caso 
da operadora proceder uma alteração da rede hospitalar sem observar as 
disposições da RN que trata sobre o assunto.

32367 10/03/2021 19:53 SIMONE PARRÉ ADVOGADOS Art. 24º

Art. 24º A operadora de planos de assistência à 
saúde fica sujeita à aplicação das medidas 
administrativas e penalidades previstas na legislação 
em vigor caso sejam identificados indícios de 
irregularidades nas alterações de rede hospitalar.

Alteração

A operadora de planos de assistência à saúde fica sujeita à 
aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor caso 
sejam identificadas alterações na rede assistencial hospitalar em 
desconformidade com as regras constantes na presente Resolução 
Normativa.

Havendo o desrespeito das regras previstas no novo normativo, a operadora deve 
estar sujeita as penalidades previstas na RN 124 e não a medidas administrativas 
que são aferidas por outras ferramentas regulatórias tais como o monitoramento 
da garantia do atendimento e o monitoramento do risco assistencial. Tais 
ferramentas já são mais que suficientes para identificar o impacto caso ocorra da 
alteração em desconformidade.
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32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 24º

Art. 24º A operadora de planos de assistência à 
saúde fica sujeita à aplicação das medidas 
administrativas e penalidades previstas na legislação 
em vigor caso sejam identificados indícios de 
irregularidades nas alterações de rede hospitalar.

Alteração

A operadora de planos de assistência à saúde fica sujeita à 
aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor caso 
sejam identificadas alterações na rede assistencial hospitalar em 
desconformidade com as regras constantes na presente Resolução 
Normativa.

Havendo o desrespeito das regras previstas no novo normativo, a operadora deve 
estar sujeita as penalidades previstas na RN 124 e não a medidas administrativas 
que são aferidas por outras ferramentas regulatórias tais como o monitoramento 
da garantia do atendimento e o monitoramento do risco assistencial. Tais 
ferramentas já são mais que suficientes para identificar o impacto caso ocorra da 
alteração em desconformidade.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida, quando a média de leitos 
disponíveis na rede da operadora não for suficiente para suprir o 
número de atendimentos realizados, considerando média de 
internações ocorridas nos últimos 12 meses.

O critério para análise do impacto sobre a massa assistida em processos de 
redimensionamento hospitalar por redução deve atender aos preceitos da Lei nº 
9.656/98, correlacionando a necessidade de leitos com a capacidade operacional 
restante, conforme preceitua o inciso III do §4º do art. 17. O critério sugerido pela 
ANS não atende ao preceito legal por considerar apenas as internações ocorridas 
nos últimos 12 meses, sem qualquer consideração sobre leitos capacidade 
operacional restante, o que pode resultar inclusive em perda da capacidade de 
atendimento ao permitir a exclusão de prestadores com maior capacidade, embora 
menor utilização, em face de prestadores com menor capacidade e maior 
utilização. O critério de correlação entre a utilização e a disponibilidade de leitos 
pode ser facilmente implantado pelo cruzamento das informações do TISS com 
declarações de média de leitos disponíveis emitidas pelos prestadores 
credenciados, o que seria averiguado no monitoramento posterior já realizado pela 
ANS. Assim, no caso de substituição, devem ser observados critérios de 
equivalência (§1º do art. 17 da Lei 9.656/1998). No caso de redimensionamento, 
devem ser observados: (i) capacidade operacional reduzida com a exclusão; (ii) 
impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, 
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante e (iii) 
justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura 
com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor - 
§4 do art. 17 Nota-se que a regulação da ANS, no caso de redimensionamento, está 
restrita à mensuração do impacto sobre a massa assistida. Sendo que a Lei já 
definiu que referidos critérios, a serem estabelecidos pela ANS, devem 
correlacionar necessidade de leitos e capacidade operacional restante. Em virtude 
de todo o exposto, a regra proposta não cumpre os critérios legais estabelecidos, 
vez que estabelece objetivamente um critério a despeito de qualquer correlação 
entre necessidade de leitos e capacidade operacional restante, motivo pelo qual 
sugere-se a alteração do texto, inclusive com a modificação da utilização da análise 

32313 10/03/2021 12:09
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida, quando a média de leitos 
disponíveis na rede da operadora não for suficiente para suprir o 
número de atendimentos realizados, considerando média de 
internações ocorridas nos últimos 12 meses.

O critério para análise do impacto sobre a massa assistida em processos de 
redimensionamento hospitalar por redução deve atender aos preceitos da Lei nº 
9.656/98, correlacionando a necessidade de leitos com a capacidade operacional 
restante, conforme preceitua o inciso III do §4º do art. 17. O critério sugerido pela 
ANS não atende ao preceito legal por considerar apenas as internações ocorridas 
nos últimos 12 meses, sem qualquer consideração sobre leitos capacidade 
operacional restante, o que pode resultar inclusive em perda da capacidade de 
atendimento ao permitir a exclusão de prestadores com maior capacidade, embora 
menor utilização, em face de prestadores com menor capacidade e maior 
utilização. O critério de correlação entre a utilização e a disponibilidade de leitos 
pode ser facilmente implantado pelo cruzamento das informações do TISS com 
declarações de média de leitos disponíveis emitidas pelos prestadores 
credenciados, o que seria averiguado no monitoramento posterior já realizado pela 
ANS. Assim, no caso de substituição, devem ser observados critérios de 
equivalência (§1º do art. 17 da Lei 9.656/1998). No caso de redimensionamento, 
devem ser observados: (i) capacidade operacional reduzida com a exclusão; (ii) 
impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, 
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante e (iii) 
justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura 
com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor - 
§4 do art. 17 Nota-se que a regulação da ANS, no caso de redimensionamento, está 
restrita à mensuração do impacto sobre a massa assistida. Sendo que a Lei já 
definiu que referidos critérios, a serem estabelecidos pela ANS, devem 
correlacionar necessidade de leitos e capacidade operacional restante. Em virtude 
de todo o exposto, a regra proposta não cumpre os critérios legais estabelecidos, 
vez que estabelece objetivamente um critério a despeito de qualquer correlação 
entre necessidade de leitos e capacidade operacional restante, motivo pelo qual 
sugere-se a alteração do texto, inclusive com a modificação da utilização da análise 
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32350 10/03/2021 13:37 Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida, quando a média de leitos 
disponíveis na rede da operadora não for suficiente para suprir o 
número de atendimentos realizados, considerando média de 
internações ocorridas nos últimos 12 meses.

O critério para análise do impacto sobre a massa assistida em processos de 
redimensionamento hospitalar por redução deve atender aos preceitos da Lei nº 
9.656/98, correlacionando a necessidade de leitos com a capacidade operacional 
restante, conforme preceitua o inciso III do §4º do art. 17. O critério sugerido pela 
ANS não atende ao preceito legal por considerar apenas as internações ocorridas 
nos últimos 12 meses, sem qualquer consideração sobre leitos capacidade 
operacional restante, o que pode resultar inclusive em perda da capacidade de 
atendimento ao permitir a exclusão de prestadores com maior capacidade, embora 
menor utilização, em face de prestadores com menor capacidade e maior 
utilização. O critério de correlação entre a utilização e a disponibilidade de leitos 
pode ser facilmente implantado pelo cruzamento das informações do TISS com 
declarações de média de leitos disponíveis emitidas pelos prestadores 
credenciados, o que seria averiguado no monitoramento posterior já realizado pela 
ANS. Assim, no caso de substituição, devem ser observados critérios de 
equivalência (§1º do art. 17 da Lei 9.656/1998). No caso de redimensionamento, 
devem ser observados: (i) capacidade operacional reduzida com a exclusão; (ii) 
impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, 
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante e (iii) 
justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura 
com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor - 
§4 do art. 17 Nota-se que a regulação da ANS, no caso de redimensionamento, está 
restrita à mensuração do impacto sobre a massa assistida. Sendo que a Lei já 
definiu que referidos critérios, a serem estabelecidos pela ANS, devem 
correlacionar necessidade de leitos e capacidade operacional restante. Em virtude 
de todo o exposto, a regra proposta não cumpre os critérios legais estabelecidos, 
vez que estabelece objetivamente um critério a despeito de qualquer correlação 
entre necessidade de leitos e capacidade operacional restante, motivo pelo qual 
sugere-se a alteração do texto, inclusive com a modificação da utilização da análise 

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida, quando a média de leitos 
disponíveis na rede da operadora não for suficiente para suprir o 
número de atendimentos realizados, considerando média de 
internações ocorridas nos últimos 12 meses.

O critério para análise do impacto sobre a massa assistida em processos de 
redimensionamento hospitalar por redução deve atender aos preceitos da Lei nº 
9.656/98, correlacionando a necessidade de leitos com a capacidade operacional 
restante, conforme preceitua o inciso III do §4º do art. 17. O critério sugerido pela 
ANS não atende ao preceito legal por considerar apenas as internações ocorridas 
nos últimos 12 meses, sem qualquer consideração sobre leitos capacidade 
operacional restante, o que pode resultar inclusive em perda da capacidade de 
atendimento ao permitir a exclusão de prestadores com maior capacidade, embora 
menor utilização, em face de prestadores com menor capacidade e maior 
utilização. O critério de correlação entre a utilização e a disponibilidade de leitos 
pode ser facilmente implantado pelo cruzamento das informações do TISS com 
declarações de média de leitos disponíveis emitidas pelos prestadores 
credenciados, o que seria averiguado no monitoramento posterior já realizado pela 
ANS. Assim, no caso de substituição, devem ser observados critérios de 
equivalência (§1º do art. 17 da Lei 9.656/1998). No caso de redimensionamento, 
devem ser observados: (i) capacidade operacional reduzida com a exclusão; (ii) 
impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, 
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante e (iii) 
justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura 
com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor - 
§4 do art. 17 Nota-se que a regulação da ANS, no caso de redimensionamento, está 
restrita à mensuração do impacto sobre a massa assistida. Sendo que a Lei já 
definiu que referidos critérios, a serem estabelecidos pela ANS, devem 
correlacionar necessidade de leitos e capacidade operacional restante. Em virtude 
de todo o exposto, a regra proposta não cumpre os critérios legais estabelecidos, 
vez que estabelece objetivamente um critério a despeito de qualquer correlação 
entre necessidade de leitos e capacidade operacional restante, motivo pelo qual 
sugere-se a alteração do texto, inclusive com a modificação da utilização da análise 

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Exclusão

Atualmente a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário a qualquer 
tempo, não há mais um lapso temporal determinado (antigamente conhecido 
como janela) para o exercício da portabilidade. Nesse sentido, o estabelecimento 
de uma nova portabilidade diferenciada, afastando os requisitos impostos a 
portabilidade convencional, apenas depreciaria ainda mais o instituto cujos 
requisitos atualmente já são bem resumidos. Pelo exposto, não se deve 
estabelecer uma nova portabilidade diferenciada apenas em face do 
descredenciamento de um prestador hospitalar.
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32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Exclusão Mesmas razões apresentadas quanto ao caput.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Exclusão

Atualmente a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário a qualquer 
tempo, não há mais um lapso temporal determinado (antigamente conhecido 
como janela) para o exercício da portabilidade. Nesse sentido, o estabelecimento 
de uma nova portabilidade diferenciada, afastando os requisitos impostos a 
portabilidade convencional, apenas depreciaria ainda mais o instituto cujos 
requisitos atualmente já são bem resumidos. Pelo exposto, não se deve 
estabelecer uma nova portabilidade diferenciada apenas em face do 
descredenciamento de um prestador hospitalar.

32320 10/03/2021 09:23
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Exclusão

Atualmente a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário a qualquer 
tempo, não há mais um lapso temporal determinado (antigamente conhecido 
como janela) para o exercício da portabilidade. Nesse sentido, o estabelecimento 
de uma nova portabilidade diferenciada, afastando os requisitos impostos a 
portabilidade convencional, apenas depreciaria ainda mais o instituto cujos 
requisitos atualmente já são bem resumidos. Pelo exposto, não se deve 
estabelecer uma nova portabilidade diferenciada apenas em face do 
descredenciamento de um prestador hospitalar.

32321 10/03/2021 09:24
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Exclusão Mesmas razões apresentadas quanto ao caput.
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32327 10/03/2021 12:36
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Exclusão

Atualmente a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário a qualquer 
tempo, não há mais um lapso temporal determinado (antigamente conhecido 
como janela) para o exercício da portabilidade. Nesse sentido, o estabelecimento 
de uma nova portabilidade diferenciada, afastando os requisitos impostos a 
portabilidade convencional, apenas depreciaria ainda mais o instituto cujos 
requisitos atualmente já são bem resumidos. Pelo exposto, não se deve 
estabelecer uma nova portabilidade diferenciada apenas em face do 
descredenciamento de um prestador hospitalar.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Exclusão

Atualmente a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário a qualquer 
tempo, não há mais um lapso temporal determinado (antigamente conhecido 
como janela) para o exercício da portabilidade. Nesse sentido, o estabelecimento 
de uma nova portabilidade diferenciada, afastando os requisitos impostos a 
portabilidade convencional, apenas depreciaria ainda mais o instituto cujos 
requisitos atualmente já são bem resumidos. Pelo exposto, não se deve 
estabelecer uma nova portabilidade diferenciada apenas em face do 
descredenciamento de um prestador hospitalar.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Exclusão

Atualmente a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário a qualquer 
tempo, não há mais um lapso temporal determinado (antigamente conhecido 
como janela) para o exercício da portabilidade. Nesse sentido, o estabelecimento 
de uma nova portabilidade diferenciada, afastando os requisitos impostos a 
portabilidade convencional, apenas depreciaria ainda mais o instituto cujos 
requisitos atualmente já são bem resumidos. Pelo exposto, não se deve 
estabelecer uma nova portabilidade diferenciada apenas em face do 
descredenciamento de um prestador hospitalar.
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32350 10/03/2021 13:37 Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Exclusão

Atualmente a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário a qualquer 
tempo, não há mais um lapso temporal determinado (antigamente conhecido 
como janela) para o exercício da portabilidade. Nesse sentido, o estabelecimento 
de uma nova portabilidade diferenciada, afastando os requisitos impostos a 
portabilidade convencional, apenas depreciaria ainda mais o instituto cujos 
requisitos atualmente já são bem resumidos. Pelo exposto, não se deve 
estabelecer uma nova portabilidade diferenciada apenas em face do 
descredenciamento de um prestador hospitalar.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Exclusão

Atualmente a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário a qualquer 
tempo, não há mais um lapso temporal determinado (antigamente conhecido 
como janela) para o exercício da portabilidade. Nesse sentido, o estabelecimento 
de uma nova portabilidade diferenciada, afastando os requisitos impostos a 
portabilidade convencional, apenas depreciaria ainda mais o instituto cujos 
requisitos atualmente já são bem resumidos. Pelo exposto, não se deve 
estabelecer uma nova portabilidade diferenciada apenas em face do 
descredenciamento de um prestador hospitalar.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Exclusão Mesmas razões apresentadas quanto ao caput.
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32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 27º

Art. 27º A RN nº 438, de 3 de dezembro de 2018 
passa a vigorar acrescida do Art. 8º A, com a seguinte 
redação:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser 
exercida em decorrência do descredenciamento de 
prestador hospitalar no município de residência do 
beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da ciência pelo 
beneficiário do descredenciamento, não se aplicando 
os requisitos de prazo de permanência e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, 
respectivamente, nos incisos III e V do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 1º Na situação prevista no caput, os beneficiários 
deverão ser comunicados pela operadora do plano 
de origem sobre o direito ao exercício da 
portabilidade, por qualquer meio que assegure a 
ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor 
da mensalidade do plano de origem, discriminado 
por beneficiário, e o início e fim do prazo disposto no 
caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo 
não poderá ser exercida por beneficiários de planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, aplicando -se o 

Exclusão

Atualmente a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário a qualquer 
tempo, não há mais um lapso temporal determinado (antigamente conhecido 
como janela) para o exercício da portabilidade. Nesse sentido, o estabelecimento 
de uma nova portabilidade diferenciada, afastando os requisitos impostos a 
portabilidade convencional, apenas depreciaria ainda mais o instituto cujos 
requisitos atualmente já são bem resumidos. Pelo exposto, não se deve 
estabelecer uma nova portabilidade diferenciada apenas em face do 
descredenciamento de um prestador hospitalar.

32180 11/02/2021 06:07 SEGURADO PLANO DE SAÚDE Ementa

Dispõe sobre os critérios para as alterações na rede 
assistencial hospitalar no que se refere à substituição 
de entidade hospitalar e redimensionamento de rede 
por redução; Altera a RN nº 124, de 30 de março de 
2006, que dispõe sobre a aplicação de penalidades 
para as infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, que passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B; Altera a RN nº 438, de 3 de dezembro de 
2018, que dispõe sobre a regulamentação da 
portabilidade de carências para beneficiários de 
planos privados de assistência à saúde, e dá outras 
providências, que passa a vigorar acrescida do Art. 8º 
A.

Inclusão
Inclusão de tratamento por psicoterapeuta, fonoaudiológo, 
terapeuta ocupacional, por metodologia de análise do 
comportamento aplicado.

Tratamento com evidências científicas

32194 03/03/2021 21:01 ADVOGADA E MÃE DE CRIANÇA COM TEA Ementa

Dispõe sobre os critérios para as alterações na rede 
assistencial hospitalar no que se refere à substituição 
de entidade hospitalar e redimensionamento de rede 
por redução; Altera a RN nº 124, de 30 de março de 
2006, que dispõe sobre a aplicação de penalidades 
para as infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, que passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B; Altera a RN nº 438, de 3 de dezembro de 
2018, que dispõe sobre a regulamentação da 
portabilidade de carências para beneficiários de 
planos privados de assistência à saúde, e dá outras 
providências, que passa a vigorar acrescida do Art. 8º 
A.

Inclusão

Dispõe sobre os critérios para as alterações na rede assistencial 
hospitalar no que se refere à substuição de entidade hospitalar e 
redimensionamento de rede por redução; Altera a RN nº 124, de 30 
de março de 2006, que dispõe sobre a aplicação de penalidades 
para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à 
saúde, que passa a vigorar acrescida do ar(go 88-B; Altera a RN nº 
438, de 3 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a 
regulamentação da portabilidade de carências para beneficiários de 
planos privados de assistência à saúde, e dá outras providências, 
que passa a vigorar acrescida do Art. 8º A. Dispondo também para 
incluir no rol das seguradoras, no que tange a suspensão das 
limitações de número de sessões previstas nas Diretrizes de 
Utilização (DUT) dos procedimentos Consulta/Sessão com Psicólogo 
e/ou Terapeuta Ocupacional e Consulta/Sessão com Fonoaudiólogo 
para os beneficiários de planos regulamentados, portadores do 
Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ante a AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL - Processo nº 5003789-95.2021.4.03.6100 - 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP X AGENCIA NACIONAL DE SAUDE 
SUPLEMENTAR. Gostaria de questionar as diretivas da ANS, ante as Ações Civis 
Públicas realizadas pelos Ministérios Públicos Federais (ACRE, BA, RN, MG, GO, SP, 
etc), com relação ao rol taxativo da ANS, vez que os planos de saúde negam 
tratamento a crianças autistas pelo método ABA por não constarem no referido rol 
da ANS, além de limitarem as sessões anuais. Importante, ressaltar que houve 
decisão da ANS para as operadoras de planos de saúde que atuam no estado de 
Goiás, de que estão suspensas as limitações de número de sessões previstas nas 
Diretrizes de Utilização (DUT) dos procedimentos Consulta/Sessão com Psicólogo 
e/ou Terapeuta Ocupacional e Consulta/Sessão com Fonoaudiólogo para os 
beneficiários de planos regulamentados, portadores do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). A medida só produz efeito em Goiás e decorre de sentença proferida 
nos autos da Ação Civil Pública nº 1005197- 60.2019.4.01.3500 e da decisão de 
cumprimento provisório da sentença proferida nos autos do processo 1018929-
74.2020.4.013500. Solicito a V.Sas, que analisem se as mesmas condições não 
podem ser seguidas de forma Nacional, haja vista que há inúmeros processos 
judiciais que se arrastam por longos períodos, ante a questão discutível e já tratada 
na ACP mencionada. Restrito ao exposto, manifesto os votos de elevada e estima 
consideração permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos que se 
fizerem necessários.
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32258 09/03/2021 15:07
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Alteração

III - Serviços hospitalares - compreendem, exclusivamente, os 
serviços prestados no âmbito das internações hospitalares, 
também em centro de terapia intensiva, ou similar, e atendimento 
de urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina, excluindo os serviços ambulatoriais de consultas, exames 
e terapias.

A FenaSaúde sugere a reestruturação do conceito para ficar claro que os serviços 
hospitalares compreendem exclusivamente os serviços prestados no âmbito das 
internações hospitalares, também em centro de terapia intensiva, ou similar, e 
atendimento de urgência e emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina, excluindo os serviços ambulatoriais de consultas, exames e terapias.

32345 10/03/2021 14:21 FUNDAÇÃO PROCON SP Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada pelos seguintes 
meios: (...) IV %u2013 Exclusão (....) Antes da vigência desta 
Resolução Normativa, a operadora deverá promover a ampla 
divulgação junto aos possíveis meios de comunicação 
individualizada, bem como às mídias mais expressivas para o atingir 
os beneficiários, principalmente às pessoas naturais que 
contrataram plano de saúde, sobre os critérios adotados para as 
alterações na rede assistencial hospitalar.

Sugerimos a exclusão do IV do anexo da proposta, uma vez que a utilização desse 
tipo de comunicação não assegura que o receptor da mensagem será o 
beneficiário, ou mesmo a efetiva compreensão acerta do teor mensagem. 
Importante ressaltarmos o consumidor deve ser informado de forma adequada, 
correta, clara e objetiva, não podendo a mensagem gerar qualquer tipo de dúvida 
ao beneficiário. Considerando o potencial impacto da proposta regulatória sobre as 
alterações da rede credenciada hospitalar, faz-se necessária a ampla divulgação 
destas medidas por parte da operadora, de forma a melhor orientar os atuais e 
futuros contratantes dos planos de saúde.

32340 10/03/2021 14:11 FUNDAÇÃO PROCON SP Art. 10º - Inciso III
III - os beneficiários sejam comunicados de forma 
efetiva, nos termos do disposto na presente 
Resolução Normativa.

Alteração

Art. 10 (...) III - os beneficiários sejam comunicados de forma 
ostensiva, em linguagem de fácil entendimento e acessível ao 
consumidor, nos termos do disposto na presente Resolução 
Normativa; e

A proposta de alteração do inciso III do artigo 5º do texto normativo se justifica 
pelo cumprimento ao direito à informação, clara e adequada, que assiste ao 
consumidor, em consonância aos artigos 6º, III e 31, do CDC.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por: (i) encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; (ii) quando não houver atendimentos pelo prestador 
hospitalar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) totalmente ou 
de determinados serviços, o que permite a exclusão destes; (iii) por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à 
operadora a guarda da documentação comprobatória necessária; 
(iv) por falta contratual comprovada, tais como, mas não se 
limitando a: (a) cobrança de procedimentos cobertos pelo plano, de 
forma particular, ao beneficiário; (b) que envolvam falta contratual 
com risco assistencial; (c) fraude de qualquer tipo; (d) limitação 
injustificada a atendimento de beneficiários da operadora; (e) 
descumprimento reiterado de requisitos de qualidade; (f) e outras, 
desde que classificadas como graves no contrato firmado entre as 
partes e depois de manejadas as manifestações contratuais 
estabelecidas.

Se não há atendimento, não há prejuízo para a massa. Além disso, a ANS deve 
considerar que faltas contratuais graves devem ser consideradas como fator de 
extinção do contrato vigente entre as Partes. Há situações em que todos os 
esforços são feitos para sanar os problemas, mas pela regulamentação deve-se 
recorrer ao Judiciário, o que não é medida viável.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por: I - encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; II - quando não houver atendimentos pelo prestador 
hospitalar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) totalmente ou 
de determinados serviços, o que permite a exclusão destes; III - por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à 
operadora a guarda da documentação comprobatória necessária; 
IV - por falta contratual comprovada, tais como, mas não se 
limitando a: (a) cobrança de procedimentos cobertos pelo plano, de 
forma particular, ao beneficiário; (b) que envolvam falta contratual 
com risco assistencial; (c) fraude de qualquer tipo; (d) limitação 
injustificada a atendimento de beneficiários da operadora; (e) 
descumprimento reiterado de requisitos de qualidade; (f) e outras, 
desde que classificadas como graves no contrato firmado entre as 
partes e depois de manejadas as manifestações contratuais 
estabelecidas.

Se não há atendimento, não há prejuízo para a massa. Além disso, a ANS deve 
considerar que faltas contratuais graves devem ser consideradas como fator de 
extinção do contrato vigente entre as partes. Há situações em que todos os 
esforços são feitos para sanar os problemas, mas pela regulamentação deve-se 
recorrer ao Judiciário, o que não é medida viável.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

Sugere-se alteração do presente paragrafo, bem como inclusão de 
4 incisos, nos seguintes termos: %u201C§4º Não se aplicará o 
critério disposto no caput deste artigo quando a solicitação de 
exclusão de prestador hospitalar for motivada por: I - 
encerramento de atividades da entidade hospitalar; II - quando não 
houver atendimentos pelo prestador hospitalar pelo prazo de 180 
(cento e oitenta dias) totalmente ou de determinados serviços, o 
que permite a exclusão destes; III - por rescisão contratual entre a 
entidade hospitalar e a operadora intermediária, nos casos de 
contratação indireta, cabendo à operadora a guarda da 
documentação comprobatória necessária; IV - por falta contratual 
comprovada, tais como, mas não se limitando a: (a) cobrança de 
procedimentos cobertos pelo plano, de forma particular, ao 
beneficiário; (b) que envolvam falta contratual com risco 
assistencial; (c) fraude de qualquer tipo; (d) limitação injustificada a 
atendimento de beneficiários da operadora; (e) descumprimento 
reiterado de requisitos de qualidade; (f) e outras, desde que 
classificadas como graves no contrato firmado entre as partes e 
depois de manejadas as manifestações contratuais estabelecidas.

Se não há atendimento, não há prejuízo para a massa. Além disso, a ANS deve 
considerar que faltas contratuais graves devem ser consideradas como fator de 
extinção do contrato vigente entre as partes. Há situações em que todos os 
esforços são feitos para sanar os problemas, mas pela regulamentação deve-se 
recorrer ao Judiciário, o que não é medida viável.

32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por: I - encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; II - quando não houver atendimentos pelo prestador 
hospitalar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) totalmente ou 
de determinados serviços, o que permite a exclusão destes; III - por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à 
operadora a guarda da documentação comprobatória necessária; 
IV - por falta contratual comprovada, tais como, mas não se 
limitando a: (a) cobrança de procedimentos cobertos pelo plano, de 
forma particular, ao beneficiário; (b) que envolvam falta contratual 
com risco assistencial; (c) fraude de qualquer tipo; (d) limitação 
injustificada a atendimento de beneficiários da operadora; (e) 
descumprimento reiterado de requisitos de qualidade; (f) e outras, 
desde que classificadas como graves no contrato firmado entre as 
partes e depois de manejadas as manifestações contratuais 
estabelecidas.

Se não há atendimento, não há prejuízo para a massa. Além disso, a ANS deve 
considerar que faltas contratuais graves devem ser consideradas como fator de 
extinção do contrato vigente entre as partes. Há situações em que todos os 
esforços são feitos para sanar os problemas, mas pela regulamentação deve-se 
recorrer ao Judiciário, o que não é medida viável.
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32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por: I - encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; II - quando não houver atendimentos pelo prestador 
hospitalar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) totalmente ou 
de determinados serviços, o que permite a exclusão destes; III - por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à 
operadora a guarda da documentação comprobatória necessária; 
IV - por falta contratual comprovada, tais como, mas não se 
limitando a: (a) cobrança de procedimentos cobertos pelo plano, de 
forma particular, ao beneficiário; (b) que envolvam falta contratual 
com risco assistencial; (c) fraude de qualquer tipo; (d) limitação 
injustificada a atendimento de beneficiários da operadora; (e) 
descumprimento reiterado de requisitos de qualidade; (f) e outras, 
desde que classificadas como graves no contrato firmado entre as 
partes e depois de manejadas as manifestações contratuais 
estabelecidas.

Se não há atendimento, não há prejuízo para a massa. Além disso, a ANS deve 
considerar que faltas contratuais graves devem ser consideradas como fator de 
extinção do contrato vigente entre as partes. Há situações em que todos os 
esforços são feitos para sanar os problemas, mas pela regulamentação deve-se 
recorrer ao Judiciário, o que não é medida viável.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por: I - encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; II - quando não houver atendimentos pelo prestador 
hospitalar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) totalmente ou 
de determinados serviços, o que permite a exclusão destes; III - por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à 
operadora a guarda da documentação comprobatória necessária; 
IV - por falta contratual comprovada, tais como, mas não se 
limitando a: (a) cobrança de procedimentos cobertos pelo plano, de 
forma particular, ao beneficiário; (b) que envolvam falta contratual 
com risco assistencial; (c) fraude de qualquer tipo; (d) limitação 
injustificada a atendimento de beneficiários da operadora; (e) 
descumprimento reiterado de requisitos de qualidade; (f) e outras, 
desde que classificadas como graves no contrato firmado entre as 
partes e depois de manejadas as manifestações contratuais 
estabelecidas.

Se não há atendimento, não há prejuízo para a massa. Além disso, a ANS deve 
considerar que faltas contratuais graves devem ser consideradas como fator de 
extinção do contrato vigente entre as partes. Há situações em que todos os 
esforços são feitos para sanar os problemas, mas pela regulamentação deve-se 
recorrer ao Judiciário, o que não é medida viável.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por: I - encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; II - quando não houver atendimentos pelo prestador 
hospitalar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) totalmente ou 
de determinados serviços, o que permite a exclusão destes; III - por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à 
operadora a guarda da documentação comprobatória necessária; 
IV - por falta contratual comprovada, tais como, mas não se 
limitando a: (a) cobrança de procedimentos cobertos pelo plano, de 
forma particular, ao beneficiário; (b) que envolvam falta contratual 
com risco assistencial; (c) fraude de qualquer tipo; (d) limitação 
injustificada a atendimento de beneficiários da operadora; (e) 
descumprimento reiterado de requisitos de qualidade; (f) e outras, 
desde que classificadas como graves no contrato firmado entre as 
partes e depois de manejadas as manifestações contratuais 
estabelecidas.

Se não há atendimento, não há prejuízo para a massa. Além disso, a ANS deve 
considerar que faltas contratuais graves devem ser consideradas como fator de 
extinção do contrato vigente entre as partes. Há situações em que todos os 
esforços são feitos para sanar os problemas, mas pela regulamentação deve-se 
recorrer ao Judiciário, o que não é medida viável.
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32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 13º - §4º

 §4º Não se aplicará o critério disposto no caput 
deste artigo quando a solicitação de exclusão de 
prestador hospitalar for motivada por encerramento 
de atividades da entidade hospitalar ou por rescisão 
contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, 
cabendo à operadora a guarda da documentação 
comprobatória necessária.

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no caput deste artigo 
quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for 
motivada por: I - encerramento de atividades da entidade 
hospitalar; II - quando não houver atendimentos pelo prestador 
hospitalar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) totalmente ou 
de determinados serviços, o que permite a exclusão destes; III - por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo à 
operadora a guarda da documentação comprobatória necessária; 
IV - por falta contratual comprovada, tais como, mas não se 
limitando a: (a) cobrança de procedimentos cobertos pelo plano, de 
forma particular, ao beneficiário; (b) que envolvam falta contratual 
com risco assistencial; (c) fraude de qualquer tipo; (d) limitação 
injustificada a atendimento de beneficiários da operadora; (e) 
descumprimento reiterado de requisitos de qualidade; (f) e outras, 
desde que classificadas como graves no contrato firmado entre as 
partes e depois de manejadas as manifestações contratuais 
estabelecidas.

Se não há atendimento, não há prejuízo para a massa. Além disso, a ANS deve 
considerar que faltas contratuais graves devem ser consideradas como fator de 
extinção do contrato vigente entre as partes. Há situações em que todos os 
esforços são feitos para sanar os problemas, mas pela regulamentação deve-se 
recorrer ao Judiciário, o que não é medida viável.

32256 09/03/2021 14:31
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
AMAGIS

Art. 13º - §2º

§2º Para fins de delimitação do quantitativo de 
prestadores, responsáveis por até 80% das 
internações, na Região de Saúde, os prestadores 
serão ordenados em ordem decrescente de número 
de internações.

Exclusão
Tipo de Alteração: Exclusão condicionada. Justificativa: Condicionada a aceitação 
da proposta de alteração do critério para análise de impacto na massa assistida.

32270 09/03/2021 18:42
FENASAUDE - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Art. 13º - §2º

§2º Para fins de delimitação do quantitativo de 
prestadores, responsáveis por até 80% das 
internações, na Região de Saúde, os prestadores 
serão ordenados em ordem decrescente de número 
de internações.

Alteração

§2º Para fins de delimitação do quantitativo de prestadores, 
responsáveis por até 50% das internações, na Região de Saúde, os 
prestadores serão ordenados em ordem decrescente de número de 
internações.

A FenaSaúde sugere que seja utilizado método para definição dos itens mais 
importantes de um conjunto de dados, considerando a participação de cada 
prestador hospitalar, por plano, no total da quantidade de atendimentos de 
internação da Região de Saúde, no percentual de 50%.Tal patamar é suficiente 
para preservar a capacidade assistencial sem, no entanto, dar poder de mercado 
nem criar barreiras comerciais que impeçam a concorrência nos serviços 
hospitalares, especialmente naquelas localidades onde a oferta de prestadores é 
limitada. Outro aspecto importante a ser considerado é o volume de atendimentos 
realizados individualmente pelos prestadores. A avaliação conjunta do número de 
atendimentos é importante para a preservação da massa assistida, mas haverá 
casos em que prestadores com um número muito baixo de internações estará 
contido no conjunto de prestadores que constituem o impacto sobre a massa 
assistida, ainda que tal percentual seja de 50% como proposto acima. A nossa 
sugestão é que, para que o prestador seja elencado como tal, ele também seja 
responsável por pelo menos 5% (cinco por cento) das internações na região de 
saúde de um determinado plano e que tenha tido pelo menos 12 (doze) 
internações nos últimos 12 meses.

32314 10/03/2021 09:11
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE

Art. 13º - §2º

§2º Para fins de delimitação do quantitativo de 
prestadores, responsáveis por até 80% das 
internações, na Região de Saúde, os prestadores 
serão ordenados em ordem decrescente de número 
de internações.

Exclusão
Condicionada a aceitação da proposta de alteração do critério para análise de 
impacto na massa assistida.

32350 10/03/2021 13:37 Art. 13º - §2º

§2º Para fins de delimitação do quantitativo de 
prestadores, responsáveis por até 80% das 
internações, na Região de Saúde, os prestadores 
serão ordenados em ordem decrescente de número 
de internações.

Exclusão
Exclusão condicionada a aceitação da proposta de alteração do critério para 
análise de impacto na massa assistida.

32356 10/03/2021 17:37 ABERTTA SAÚDE Art. 13º - §2º

§2º Para fins de delimitação do quantitativo de 
prestadores, responsáveis por até 80% das 
internações, na Região de Saúde, os prestadores 
serão ordenados em ordem decrescente de número 
de internações.

Exclusão
Tipo de Alteração: Exclusão condicionada. Justificativa: Condicionada a aceitação 
da proposta de alteração do critério para análise de impacto na massa assistida.
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32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 13º - §2º

§2º Para fins de delimitação do quantitativo de 
prestadores, responsáveis por até 80% das 
internações, na Região de Saúde, os prestadores 
serão ordenados em ordem decrescente de número 
de internações.

Alteração

§2º Para fins de delimitação do quantitativo de prestadores, 
responsáveis por até 80% das internações, no Município e 
Municípios limítrofes, os prestadores serão ordenados em ordem 
decrescente de número de internações.

"Vide comentário no Inciso VIII do artigo 2º. Não nos parece razoável a 
manutenção do critério amplo de Região de Saúde no momento de importante 
decisão, qual seja, a retirada de um estabelecimento hospitalar com o 
reconhecimento de que não há impacto aos beneficiários. Questiona-se a 
razoabilidade na utilização de critérios geográficos diferenciados para cada 
situação prevista na minuta de resolução objeto desta consulta pública: (a) para 
substituição, segue-se o critério Município/ Município Limítrofe/ Região de Saúde; 
(b) no redimensionamento por redução, apenas a Região de Saúde; (c) na 
portabilidade, o Município de residência do beneficiário; e (d) na qualidade, 
hipótese aplicada à substituição, a Região de Saúde.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos naquele 
Município e Municípios limítrofes, entretanto, possua, 
individualmente, menos de 5% destes atendimentos, tal prestador 
poderá ser descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

"Vide comentário no Inciso VIII do artigo 2º. Não nos parece razoável a 
manutenção do critério amplo de Região de Saúde no momento de importante 
decisão, qual seja, a retirada de um estabelecimento hospitalar com o 
reconhecimento de que não há impacto aos beneficiários. Questiona-se a 
razoabilidade na utilização de critérios geográficos diferenciados para cada 
situação prevista na minuta de resolução objeto desta consulta pública: (a) para 
substituição, segue-se o critério Município/ Município Limítrofe/ Região de Saúde; 
(b) no redimensionamento por redução, apenas a Região de Saúde; (c) na 
portabilidade, o Município de residência do beneficiário; e (d) na qualidade, 
hipótese aplicada à substituição, a Região de Saúde.

32499 10/03/2021 23:06 ANAB Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos no 
município no qual o Hospital que será substituído está 
estabelecido, entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. 
Sendo certo que, tal medida impactará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de 
saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32500 10/03/2021 20:06 ANAB Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos no 
município no qual o Hospital que será substituído está 
estabelecido, entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. 
Sendo certo que, tal medida impactará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de 
saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32501 10/03/2021 23:06 ANAB Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos no 
município no qual o Hospital que será substituído está 
estabelecido, entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. 
Sendo certo que, tal medida impactará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de 
saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.
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32502 10/03/2021 23:06 ANAB Art. 13º - §3º

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do 
conjunto de prestadores responsáveis por até 80% 
dos atendimentos na sua região de saúde, 
entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser 
descredenciado considerando que sua exclusão não 
resultará em impacto na massa assistida.

Alteração

§3º Caso o prestador a ser excluído faça parte do conjunto de 
prestadores responsáveis por até 80% dos atendimentos no 
município no qual o Hospital que será substituído está 
estabelecido, entretanto, possua, individualmente, menos de 5% 
destes atendimentos, tal prestador poderá ser descredenciado 
considerando que sua exclusão não resultará em impacto na massa 
assistida.

1) A Substituição de prestador pautado pela região de saúde, em razão de sua 
dimensão, pode resultar na contração de prestador em localidade de difícil acesso 
ao beneficiário e por conseguinte o que afetará o acesso a garantia assistencial. 
Sendo certo que, tal medida impactará diretamente a relação contratual, pois, 
quando o beneficiário realizou a contratação do plano o fez na expectativa de 
utilização da rede credenciada adstrita a sua localidade. Se considerada a região de 
saúde tal expectativa seria frustrada refletindo no descumprimento contratual e 
judicialização. 2) Deve-se levar em consideração que a depender a vigência do 
presente normativo, a avaliação dos atendimentos nos últimos 12 meses poderá 
abarcar o período da pandemia cujos atendimentos eletivos no âmbito hospitalar 
apresentaram diminuição, portanto, a amostra restará comprometida.

32351 10/03/2021 13:47 UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração
Esclarecer se a regra se aplica ao descredenciamento de prestador 
hospitalar da rede direta e também indireta?

No caso de descredenciamento de prestador da rede indireta a dinâmica de 
comunicação ficará prejudicada, pois a operadora intermediária fará a 
comunicação à ANS e só divulgará o descredenciamento as demais operadoras 
após deferiment da Agência

32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração
Esclarecer se a regra se aplica ao descredenciamento de prestador 
hospitalar da rede direta e também indireta?

No caso de descredenciamento de prestador da rede indireta a dinâmica de 
comunicação ficará prejudicada, pois a operadora intermediária fará a 
comunicação à ANS e só divulgará o descredenciamento as demais operadoras 
após deferiment da Agência.

32352 10/03/2021 13:51
355691 - UNIMED DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA FED. EST. DAS CO

Art. 19º - Parágrafo único

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de 
um hospital no referido município, o beneficiário terá 
60 dias, contados da data da ciência do 
descredenciamento, para solicitar a portabilidade 
por motivo de alteração de rede credenciada, caso 
assim deseje.

Alteração
Esclarecer se a regra se aplica ao descredenciamento de prestador 
hospitalar da rede direta e também indireta?

No caso de descredenciamento de prestador da rede indireta a dinâmica de 
comunicação ficará prejudicada, pois a operadora intermediária fará a 
comunicação à ANS e só divulgará o descredenciamento as demais operadoras 
após deferiment da Agência.

32354 10/03/2021 14:30
UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração
Esclarecer se a regra se aplica ao descredenciamento de prestador 
hospitalar da rede direta e também indireta?

No caso de descredenciamento de prestador da rede indireta a dinâmica de 
comunicação ficará prejudicada, pois a operadora intermediária fará a 
comunicação à ANS e só divulgará o descredenciamento as demais operadoras 
após deferimento da Agência.

32363 10/03/2021 16:02 Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração
Esclarecer se a regra se aplica ao descredenciamento de prestador 
hospitalar da rede direta e também indireta?

No caso de descredenciamento de prestador da rede indireta a dinâmica de 
comunicação ficará prejudicada, pois a operadora intermediária fará a 
comunicação à ANS e só divulgará o descredenciamento as demais operadoras 
após deferimento da Agência.

32366 10/03/2021 19:31 UNIMED ÇACADOR Art. 19º - Caput

Art.19º É facultada ao beneficiário a portabilidade no 
caso de descredenciamento de prestador hospitalar, 
por redimensionamento por redução ou substituição, 
no município de residência do beneficiário, 
independente do prazo de permanência no produto 
e da faixa de preço.

Alteração
Esclarecer se a regra se aplica ao descredenciamento de prestador 
hospitalar da rede direta e também indireta?

No caso de descredenciamento de prestador da rede indireta a dinâmica de 
comunicação ficará prejudicada, pois a operadora intermediária fará a 
comunicação à ANS e só divulgará o descredenciamento as demais operadoras 
após deferiment da Agência.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se a ocorrência 
de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento 
envolver entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos no seu Município e Municípios limítrofes, nos 
últimos 12 meses, para os planos objetos do redimensionamento 
(Curva ABC).

"Vide comentário no Inciso VIII do artigo 2º. Não nos parece razoável a 
manutenção do critério amplo de Região de Saúde no momento de importante 
decisão, qual seja, a retirada de um estabelecimento hospitalar com o 
reconhecimento de que não há impacto aos beneficiários. Questiona-se a 
razoabilidade na utilização de critérios geográficos diferenciados para cada 
situação prevista na minuta de resolução objeto desta consulta pública: (a) para 
substituição, segue-se o critério Município/ Município Limítrofe/ Região de Saúde; 
(b) no redimensionamento por redução, apenas a Região de Saúde; (c) na 
portabilidade, o Município de residência do beneficiário; e (d) na qualidade, 
hipótese aplicada à substituição, a Região de Saúde.
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32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Alteração

Art. 14 - Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços 
a retirada de uma das categoria de serviços hospitalares ou de 
qualquer um dos grupo de Procedimentos Componente de 
Representação de Conceitos em Saúde do Padrão TISS, previsto no 
parágrafo 1º do artigo 7º.

Conforme Componente de Representação de Conceitos em Saúde do Padrão TISS, 
é possível avaliar, além do tipo de assistência (sugerido pela Consulta Pública) o 
Grupo de cada procedimento realizado pelo hospital em referência. Essa 
classificação se aproxima do conceito de especialidade praticado pelos Conselhos 
Profissionais e pode auxiliar a ANS na avaliação dos tipos de procedimentos 
específicos demandados por determinada massa assistida, permitindo a adequada 
avaliação da Substituição de Rede, sem que o beneficiário fique desassistido de 
determinada especialidade médica específica.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 14º - Parágrafo único
Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de 
serviços a retirada de uma das categoria de serviços 
hospitalares prevista no parágrafo 1º do artigo 7º.

Alteração

Parágrafo único: Considera-se exclusão parcial de serviços a 
retirada de uma das categoria de serviços hospitalares ou de um 
Grupo de Procedimentos Componente de Representação de 
Conceitos em Saúde do Padrão TISS, previsto no parágrafo 1º do 
artigo 7º.

Conforme Componente de Representação de Conceitos em Saúde do Padrão TISS, 
é possível avaliar, além do tipo de assistência (sugerido pela Consulta Pública) o 
Grupo de cada procedimento realizado pelo hospital em referência. Essa 
classificação se aproxima do conceito de especialidade praticado pelos Conselhos 
Profissionais e pode auxiliar a ANS na avaliação dos tipos de procedimentos 
específicos demandados por determinada massa assistida, permitindo a adequada 
avaliação da Substituição de Rede, sem que o beneficiário fique desassistido de 
determinada especialidade médica específica.

32588 10/03/2021 23:54
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR

Art. 13º - §1º

§1º Para fins desta Resolução Normativa, considera-
se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida 
quando o redimensionamento envolver entidades 
hospitalares responsáveis por até 80% dos 
atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 
meses, para os planos objetos do 
redimensionamento (Curva ABC).

Alteração
Não apresentamos proposta de texto, segue questionamento sobre 
o Art. 13º - §1º

O cálculo do impacto sobre a massa assistida deverá ser feito por categoria de 
serviço (Parágrafo 1º do Artigo 7º) do prestador? Nos locais que tivermos 
prestador que impacta na massa assistida, poderemos optar por descredenciar 
pelo motivo de substituição, utilizando outros prestadores de equivalência?

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Art. 12º, §3º Caso a solicitação de alteração de rede hospitalar seja 
motivada pelo encerramento das atividades da entidade hospitalar, 
é necessário que a Operadora tenha a documentação que 
evidencia a motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado "outros"; 
ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa. e) 
CNPJ com a situação baixado, inativo ou com liquidação voluntária 
no site da Receita Federal, desde que não se trate de alteração do 
CNPJ.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46/14 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma. Além disso, incluir as 
hipóteses em que o CNPJ do hospital consta com a situação baixado, inativo ou 
com liquidação voluntária no site da Receita Federal, desde que não se trate de 
alteração do CNPJ.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

§2º Caso a solicitação de alteração de rede hospitalar seja 
motivada pelo encerramento das atividades da entidade hospitalar, 
é necessário que a Operadora tenha a documentação que 
evidencia a motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado "outros"; 
ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de 02 parágrafos. O novo 
texto atende à realidade das Operadoras e já consta na IN/DIPRO 46 vigente.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

§2º Caso a solicitação de alteração de rede hospitalar seja 
motivada pelo encerramento das atividades da entidade hospitalar, 
é necessário que a Operadora tenha a documentação que 
evidencia a motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado "outros"; 
ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa. e) 
CNPJ com a situação baixado, inativo ou com liquidação voluntária 
no site da Receita Federal, desde que não se trate de alteração do 
CNPJ.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma. Além disso, incluir as 
hipóteses em que o CNPJ do hospital consta com a situação baixado, inativo ou 
com liquidação voluntária no site da Receita Federal, desde que não se trate de 
alteração do CNPJ.
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32357 10/03/2021 14:48 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

§2º Caso a solicitação de alteração de rede hospitalar seja 
motivada pelo encerramento das atividades da entidade hospitalar, 
é necessário que a Operadora tenha a documentação que 
evidencia a motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado "outros"; 
ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa. e) 
CNPJ com a situação baixado, inativo ou com liquidação voluntária 
no site da Receita Federal, desde que não se trate de alteração do 
CNPJ.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46/14 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma. Além disso, incluir as 
hipóteses em que o CNPJ do hospital consta com a situação baixado, inativo ou 
com liquidação voluntária no site da Receita Federal, desde que não se trate de 
alteração do CNPJ.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Art. 12º, §3º Caso a solicitação de alteração de rede hospitalar seja 
motivada pelo encerramento das atividades da entidade hospitalar, 
é necessário que a Operadora tenha a documentação que 
evidencia a motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado "outros"; 
ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa. e) 
CNPJ com a situação baixado, inativo ou com liquidação voluntária 
no site da Receita Federal, desde que não se trate de alteração do 
CNPJ.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46/14 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma. Além disso, incluir as 
hipóteses em que o CNPJ do hospital consta com a situação baixado, inativo ou 
com liquidação voluntária no site da Receita Federal, desde que não se trate de 
alteração do CNPJ.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Alteração

§2º Caso a solicitação de alteração de rede hospitalar seja 
motivada pelo encerramento das atividades da entidade hospitalar, 
é necessário que a Operadora tenha a documentação que 
evidencia a motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado "outros"; 
ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa. e) 
CNPJ com a situação baixado, inativo ou com liquidação voluntária 
no site da Receita Federal, desde que não se trate de alteração do 
CNPJ.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46/14 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma. Além disso, incluir as 
hipóteses em que o CNPJ do hospital consta com a situação baixado, inativo ou 
com liquidação voluntária no site da Receita Federal, desde que não se trate de 
alteração do CNPJ.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

§2º Caso a solicitação de alteração de rede hospitalar seja 
motivada pelo encerramento das atividades da entidade hospitalar, 
é necessário que a Operadora tenha a documentação que 
evidencia a motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado "outros"; 
ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa. e) 
CNPJ com a situação baixado, inativo ou com liquidação voluntária 
no site da Receita Federal, desde que não se trate de alteração do 
CNPJ.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46/14 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma. Além disso, incluir as 
hipóteses em que o CNPJ do hospital consta com a situação baixado, inativo ou 
com liquidação voluntária no site da Receita Federal, desde que não se trate de 
alteração do CNPJ.
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32189 26/02/2021 15:20
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ

Art. 12º - Inciso I I - ocorrer o fechamento total do estabelecimento; Inclusão

III - a prestação de todas as atividades hospitalares passar a ser 
exclusiva para o Sistema Único de Saúde %u2013 SUS. §1º. No caso 
do inciso II deste artigo, caso a operadora de planos de assistência 
à saúde mantenha o contrato com a entidade hospitalar para 
prestação de serviços não hospitalares, deverá atualizar o cadastro 
do prestador no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, conforme 
as disposições da IN/DIPRO n° 43, de 5 de junho de 2013. §2º Caso 
a solicitação de alteração de rede hospitalar seja motivada pelo 
encerramento das atividades da entidade hospitalar, é necessário 
que a Operadora tenha a documentação que evidencia a 
motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado "outros"; 
ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de 02 parágrafos. O novo 
texto atende à realidade das Operadoras e já consta na IN/DIPRO 46 vigente.

32191 01/03/2021 17:51 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Art. 12º - Caput
Art. 12º Será considerado encerramento das 
atividades da entidade hospitalar quando:

Alteração

Art. 12º Será considerado encerramento das atividades da entidade 
hospitalar quando: I - ocorrer o fechamento total do 
estabelecimento; II - forem extintas todas as atividades 
hospitalares contratadas pela operadora; e III - a prestação de 
todas as afividades hospitalares passar a ser exclusiva para o 
Sistema Único de Saúde %u2013 SUS. §1º. No caso do inciso II 
deste artigo, caso a operadora de planos de assistência à saúde 
mantenha o contrato com a entidade hospitalar para prestação de 
serviços não hospitalares, deverá atualizar o cadastro do prestador 
no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, conforme as 
disposições da IN/DIPRO n° 43, de 5 de junho de 2013. §2º Caso a 
solicitação de alteração de rede hospitalar seja motivada pelo 
encerramento das atividades da entidade hospitalar, é necessário 
que a Operadora tenha a documentação que evidencia a 
motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado "outros"; 
ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de 02 parágrafos. O novo 
texto atende à realidade das Operadoras e já consta na IN/DIPRO 46 vigente.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Art. 12º, §2º. No caso dos incisos anteriores, a operadora de planos 
de assistência à saúde que manter o contrato com a entidade 
hospitalar para prestação de serviços não hospitalares, deverá 
atualizar o cadastro do prestador no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde, conforme as disposições da IN/DIPRO n° 43, de 5 de 
junho de 2013.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma.

32196 04/03/2021 19:26 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Art. 12º - Inciso II
II - forem extintas todas as atividades hospitalares 
contratadas pela operadora; e

Inclusão

Art. 12º Será considerado encerramento das atividades da entidade 
hospitalar quando: I - ocorrer o fechamento total do 
estabelecimento; II - forem extintas todas as atividades 
hospitalares contratadas pela operadora; e III - a prestação de 
todas as afividades hospitalares passar a ser exclusiva para o 
Sistema Único de Saúde %u2013 SUS. §1º. No caso do inciso II 
deste artigo, caso a operadora de planos de assistência à saúde 
mantenha o contrato com a entidade hospitalar para prestação de 
serviços não hospitalares, esta última deverá atualizar o seu 
cadastro no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, conforme as 
disposições da IN/DIPRO n° 43, de 5 de junho de 2013.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de 02 parágrafos. O novo 
texto atende à realidade das Operadoras e já consta na IN/DIPRO 46 vigente.
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32294 09/03/2021 17:33 UNIMED VITÓRIA Art. 12º - Caput
Art. 12º Será considerado encerramento das 
atividades da entidade hospitalar quando:

Inclusão

"Art. 12º Será considerado encerramento das atividades da 
entidade hospitalar quando: I - ocorrer o fechamento total do 
estabelecimento; II - forem extintas todas as atividades 
hospitalares contratadas pela operadora; e III - a prestação de 
todas as afividades hospitalares passar a ser exclusiva para o 
Sistema Único de Saúde %u2013 SUS. §1º. No caso do inciso II 
deste artigo, caso a operadora de planos de assistência à saúde 
mantenha o contrato com a entidade hospitalar para prestação de 
serviços não hospitalares, deverá atualizar o cadastro do prestador 
no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, conforme as 
disposições da IN/DIPRO n° 43, de 5 de junho de 2013. §2º Caso a 
solicitação de alteração de rede hospitalar seja motivada pelo 
encerramento das atividades da entidade hospitalar, é necessário 
que a Operadora tenha a documentação que evidencia a 
motivação, neste caso, um dos seguintes documentos 
comprobatórios: a) declaração de gestor ou órgão público local 
competente; b) declaração de responsável pela entidade 
hospitalar; c) comprovante da situação cadastral do 
estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado 
""outros""; ou d) notícias publicadas em meios de comunicação de 
massa. "

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de 02 parágrafos. O novo 
texto atende à realidade das Operadoras e já consta na IN/DIPRO 46 vigente.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Proposta: §1º. No caso dos incisos anteriores, a operadora de 
planos de assistência à saúde que manter o contrato com a 
entidade hospitalar para prestação de serviços não hospitalares, 
deverá atualizar o cadastro do prestador no Cadastro de 
Estabelecimentos de Saúde, conforme as disposições da IN/DIPRO 
n° 43, de 5 de junho de 2013.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma.

32357 10/03/2021 14:48 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

§1º. No caso dos incisos anteriores, a operadora de planos de 
assistência à saúde que manter o contrato com a entidade 
hospitalar para prestação de serviços não hospitalares, deverá 
atualizar o cadastro do prestador no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde, conforme as disposições da IN/DIPRO n° 43, de 5 de 
junho de 2013.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Art. 12º, §2º. No caso dos incisos anteriores, a operadora de planos 
de assistência à saúde que manter o contrato com a entidade 
hospitalar para prestação de serviços não hospitalares, deverá 
atualizar o cadastro do prestador no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde, conforme as disposições da IN/DIPRO n° 43, de 5 de 
junho de 2013.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Alteração

§1º. No caso dos incisos anteriores, a operadora de planos de 
assistência à saúde que manter o contrato com a entidade 
hospitalar para prestação de serviços não hospitalares, deverá 
atualizar o cadastro do prestador no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde, conforme as disposições da IN/DIPRO n° 43, de 5 de 
junho de 2013.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

§1º. No caso dos incisos anteriores, a operadora de planos de 
assistência à saúde que manter o contrato com a entidade 
hospitalar para prestação de serviços não hospitalares, deverá 
atualizar o cadastro do prestador no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde, conforme as disposições da IN/DIPRO n° 43, de 5 de 
junho de 2013.

Necessidade de ajuste no texto do artigo, com inserção de inciso sobre a 
motivação do interesse do prestador e, ainda, inclusão de parágrafos. O novo texto 
atende à realidade das Operadoras e complementa a IN/DIPRO 46 vigente, 
considerando que não há proposta de revogação da mesma.

32187 25/02/2021 18:20 UNIMED BELO HORIZONTE Art. 12º - Caput
Art. 12º Será considerado encerramento das 
atividades da entidade hospitalar quando:

Inclusão
Art. 12º (...) §1º. As hipóteses acima podem ser comprovadas por 
todos os meios admitidos, presumindo-se a boa-fé da operadora.

Inclusão de parágrafo: Ressaltando a liberdade probatória nestes casos, nos quais 
muitas vezes esbarra-se em falta de indícios, especialmente quanto ao 
encerramento do estabelecimento sem extinção da pessoa jurídica.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão
Art. 12º, §1º. As hipóteses acima podem ser comprovadas por 
todos os meios admitidos, presumindo-se a boa-fé da operadora.

Faz-se necessária a inclusão do texto visando ratificar a liberdade probatória nestes 
casos, nos quais muitas vezes esbarra-se em falta de indícios, especialmente 
quanto ao encerramento do estabelecimento sem extinção da pessoa jurídica.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Art. 12º, §4° Na ausência dos documentos previstos nas alíneas do 
§3º, a comprovação do encerramento das atividades hospitalares 
poderá ser feita mediante a apresentação de qualquer documento 
idôneo de prova.

Possibilitar a utilização de outros meios de prova.
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32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

§3° Na ausência dos documentos previstos nas alíneas do §2º, a 
comprovação do encerramento das atividades hospitalares poderá 
ser feita mediante a apresentação de qualquer documento idôneo 
de prova.

Possibilitar a utilização de outros meios de prova.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Sugere-se a inclusão de um paragráfo com a seguinte inclusão do 
texto: Art. 12º, §4º. %u201CAs hipóteses acima podem ser 
comprovadas por todos os meios admitidos, presumindo-se a boa-
fé da operadora%u201D.

Faz-se necessária a inclusão do texto visando ratificar a liberdade probatória nestes 
casos, nos quais muitas vezes esbarra-se em falta de indícios, especialmente 
quanto ao encerramento do estabelecimento sem extinção da pessoa jurídica.

32357 10/03/2021 14:48 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Sugere-se a inclusão de um parágrafo com a seguinte inclusão do 
texto: Art. 12º, ... §1º. %u201CAs hipóteses acima podem ser 
comprovadas por todos os meios admitidos, presumindo-se a boa-
fé da operadora%u201D.

Faz-se necessária a inclusão do texto visando ratificar a liberdade probatória nestes 
casos, nos quais muitas vezes esbarra-se em falta de indícios, especialmente 
quanto ao encerramento do estabelecimento sem extinção da pessoa jurídica.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão
Art. 12º, §1º. As hipóteses acima podem ser comprovadas por 
todos os meios admitidos, presumindo-se a boa-fé da operadora.

Faz-se necessária a inclusão do texto visando ratificar a liberdade probatória nestes 
casos, nos quais muitas vezes esbarra-se em falta de indícios, especialmente 
quanto ao encerramento do estabelecimento sem extinção da pessoa jurídica.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Art. 12º, §4° Na ausência dos documentos previstos nas alíneas do 
§3º, a comprovação do encerramento das atividades hospitalares 
poderá ser feita mediante a apresentação de qualquer documento 
idôneo de prova.

Possibilitar a utilização de outros meios de prova

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Alteração
Art. 12º, §1º. As hipóteses acima podem ser comprovadas por 
todos os meios admitidos, presumindo-se a boa-fé da operadora.

Faz-se necessária a inclusão do texto visando ratificar a liberdade probatória nestes 
casos, nos quais muitas vezes esbarra-se em falta de indícios, especialmente 
quanto ao encerramento do estabelecimento sem extinção da pessoa jurídica.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Alteração

§3° Na ausência dos documentos previstos nas alíneas do §2º, a 
comprovação do encerramento das atividades hospitalares poderá 
ser feita mediante a apresentação de qualquer documento idôneo 
de prova.

Possibilitar a utilização de outros meios de prova.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

Sugere-se a inclusão de um parágrafo com a seguinte inclusão do 
texto: Art. 12º, ... §1º. As hipóteses acima podem ser comprovadas 
por todos os meios admitidos, presumindo-se a boa-fé da 
operadora.

Faz-se necessária a inclusão do texto visando ratificar a liberdade probatória nestes 
casos, nos quais muitas vezes esbarra-se em falta de indícios, especialmente 
quanto ao encerramento do estabelecimento sem extinção da pessoa jurídica.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 12º - Inciso III
III - a prestação de todas as atividades hospitalares 
passar a ser exclusiva para o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Inclusão

§3° Na ausência dos documentos previstos nas alíneas do §2º, a 
comprovação do encerramento das atividades hospitalares poderá 
ser feita mediante a apresentação de qualquer documento idôneo 
de prova.

Possibilitar a utilização de outros meios de prova.

32295 09/03/2021 20:44
UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE 
AUTOGESTAO EM SAUDE

Art. 10º - Inciso II
II - a alteração não ocasione impacto sobre a massa 
assistida; e

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 120 dias 
antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Alterar o prazo de 90 para 120 dias referente ao aumento de capacidade de 
atendimento dos prestadores. A operadora entende que a negociação é morosa 
com o prestador, assim, viável aumentar de 90 para 120 dias visando cumprir o 
descrito na normativa. Em relação ao termo aditivo, tem-se que, levando em 
consideração a RN 363 (art. 4º, I c/c art. 8º), é necessário quando há alteração 
(aumento/modificação) dos serviços. O aumento da capacidade, por exemplo, em 
número de leitos, não necessariamente será feito por aditivo.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Ementa

Dispõe sobre os critérios para as alterações na rede 
assistencial hospitalar no que se refere à substituição 
de entidade hospitalar e redimensionamento de rede 
por redução; Altera a RN nº 124, de 30 de março de 
2006, que dispõe sobre a aplicação de penalidades 
para as infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, que passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B; Altera a RN nº 438, de 3 de dezembro de 
2018, que dispõe sobre a regulamentação da 
portabilidade de carências para beneficiários de 
planos privados de assistência à saúde, e dá outras 
providências, que passa a vigorar acrescida do Art. 8º 
A.

Alteração

Dispõe sobre os critérios para as alterações na rede assistencial 
hospitalar no que se refere à substituição de entidade hospitalar e 
redimensionamento de rede por redução; Altera a RN nº 124, de 30 
de março de 2006, que dispõe sobre a aplicação de penalidades 
para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à 
saúde, que passa a vigorar acrescida do artigo 88-B; Altera a RN nº 
438, de 3 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a 
regulamentação da portabilidade de carências para beneficiários de 
planos privados de assistência à saúde, e dá outras providências, 
que passa a vigorar acrescida do Art. 8º A; Revoga a IN n° 46/2014.

Considerando o objetivo da Agência em consolidar, em apenas uma norma, a 
regulamentação da alteração de rede hospitalar, é necessário trazer de forma 
expressa a revogação da norma anterior.

32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 13º - Caput

Art. 13º A autorização para redimensionamento de 
rede hospitalar por redução será concedida quando a 
exclusão do prestador da rede assistencial da 
operadora de planos de assistência à saúde não gerar 
impacto sobre a massa assistida.

Inclusão

Art. 13º - §5º - A ANS dará publicidade em seu sítio na Internet de 
sua decisão sobre todos os pedidos de autorização de exclusão de 
prestador hospitalar de maneira fundamentada e citando as partes 
envolvidas, em até 10 dias corridos após a sua decisão.

É fundamental que a sociedade tenha amplo acesso às decisões da ANS sobre 
exclusões de prestadores hospitalares seja qual for essa decisão. Tal pubicidade 
permite a sociedade e as partes envolvidas auxiliarem a própria ANS a fiscalizar se 
sua decisão foi cumprida.
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32362 10/03/2021 19:02 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Art. 29º
Art. 29º Esta Resolução Normativa entra em vigor 
180 dias após sua publicação.

Inclusão

Art. 26º Deverá ser dada publicidade mensal às avaliações e 
decisões tomadas pela ANS para fins de alteração de rede 
assistencial hospitalar dos produtos registrados pelas operadoras, 
nos termos dessa Resolução.

Sugerimos a inclusão do art. apresentado renumerando-se adequadamente os 
demais. Sua inclusão é necessária porque a transparência nas decisões é 
imprescindível para reduzir a assimetria de informações no mercado de saúde 
suplementar.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 23º

Art. 23º As informações prestadas pela operadora 
quando da solicitação de alteração de rede hospitalar 
subsidiarão ações de monitoramento do acesso e da 
estrutura da rede assistencial.

Inclusão

Art. 23º Deverá ser dada publicidade às avaliações e decisões 
tomadas pela ANS para fins de alteração de rede assistencial 
hospitalar dos produtos registrados pelas operadoras, nos termos 
dessa Resolução.

A transparência nas decisões é imprescindível para reduzir a assimetria de 
informações no mercado de saúde suplementar.

32193 03/03/2021 19:05 UNIMED DO BRASIL Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

A regulação deve priorizar o caráter educativo. A aplicação de multas exorbitantes 
extrapola os limites de atuação regulatória e impõe onerosidade ao setor de saúde 
suplementar como um todo, encarecendo os planos de saúde e prejudicando, 
indiretamente, os próprios consumidores.

32353 10/03/2021 17:28 UNIMED FEDERAÇÃO MINAS Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

A regulação deve priorizar o caráter educativo. A aplicação de multas exorbitantes 
extrapola os limites de atuação regulatória e impõe onerosidade ao setor de saúde 
suplementar como um todo, encarecendo os planos de saúde e prejudicando, 
indiretamente, os próprios consumidores.
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32359 10/03/2021 15:38 UNIMED OPERADORA/RS Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

Proposta: excluir da redação o parágrafo único. Justificativa: A regulação deve 
priorizar o caráter educativo. A aplicação de multas exorbitantes extrapola os 
limites de atuação regulatória e impõe onerosidade ao setor de saúde suplementar 
como um todo, encarecendo os planos de saúde e prejudicando, indiretamente, os 
próprios consumidores.

32361 10/03/2021 19:00 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

A regulação deve priorizar o caráter educativo. A aplicação de multas exorbitantes 
extrapola os limites de atuação regulatória e impõe onerosidade ao setor de saúde 
suplementar como um todo, encarecendo os planos de saúde e prejudicando, 
indiretamente, os próprios consumidores.
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32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

Proposta: excluir da redação o parágrafo único. Justificativa: A regulação deve 
priorizar o caráter educativo. A aplicação de multas exorbitantes extrapola os 
limites de atuação regulatória e impõe onerosidade ao setor de saúde suplementar 
como um todo, encarecendo os planos de saúde e prejudicando, indiretamente, os 
próprios consumidores.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 26º

Art.26º A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que 
dispõe sobre a aplicação de penalidades para as 
infrações à legislação dos planos privados de 
assistência à saúde, passa a vigorar acrescida do 
artigo 88-B, com a seguinte redação:

 Exclusão Parcial de Serviço Hospitalar ou de 
Urgência e Emergência

Art. 88-B. Deixar de cumprir as normas 
regulamentares da ANS referentes à exclusão parcial 
de serviços hospitalares ou serviços de urgência e 
emergência contratados em entidades hospitalares 
ou realizar tais exclusões sem a devida comunicação 
aos beneficiários.

Sanção –multa de R$ 40.000,00.

Parágrafo único.  Caso o cometimento da infração 
descrita no caput produza efeitos de natureza 
coletiva, deve ser considerado o disposto no art. 9º 
desta Resolução para cálculo da multa a ser 
aplicada.”

Exclusão

Proposta: excluir da redação o parágrafo único. Justificativa: A regulação deve 
priorizar o caráter educativo. A aplicação de multas exorbitantes extrapola os 
limites de atuação regulatória e impõe onerosidade ao setor de saúde suplementar 
como um todo, encarecendo os planos de saúde e prejudicando, indiretamente, os 
próprios consumidores.

32577 10/03/2021 20:33 ANAB Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições 
e as exclusões de serviços de urgência e emergência, a 
comunicação deverá acompanhar a informação sobre o exercício 
da portabilidade, bem como as regras relacionadas.

A contribuição tem por intenção reforçar a transparência da prévia informação ao 
beneficiário, enquanto consumidor, permitindo a prática do direito ao exercício da 
portabilidade que lhe é assegurado.

32578 10/03/2021 20:33 ANAB Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições 
e as exclusões de serviços de urgência e emergência, a 
comunicação deverá acompanhar a informação sobre o exercício 
da portabilidade, bem como as regras relacionadas.

A contribuição tem por intenção reforçar a transparência da prévia informação ao 
beneficiário, enquanto consumidor, permitindo a prática do direito ao exercício da 
portabilidade que lhe é assegurado.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32579 10/03/2021 23:33 ANAB Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições 
e as exclusões de serviços de urgência e emergência, a 
comunicação deverá acompanhar a informação sobre o exercício 
da portabilidade, bem como as regras relacionadas.

A contribuição tem por intenção reforçar a transparência da prévia informação ao 
beneficiário, enquanto consumidor, permitindo a prática do direito ao exercício da 
portabilidade que lhe é assegurado.

32580 10/03/2021 23:33 ANAB Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições 
e as exclusões de serviços de urgência e emergência, a 
comunicação deverá acompanhar a informação sobre o exercício 
da portabilidade, bem como as regras relacionadas.

A contribuição tem por intenção reforçar a transparência da prévia informação ao 
beneficiário, enquanto consumidor, permitindo a prática do direito ao exercício da 
portabilidade que lhe é assegurado.

32581 10/03/2021 20:33 ANAB Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições 
e as exclusões de serviços de urgência e emergência, a 
comunicação deverá acompanhar a informação sobre o exercício 
da portabilidade, bem como as regras relacionadas.

A contribuição tem por intenção reforçar a transparência da prévia informação ao 
beneficiário, enquanto consumidor, permitindo a prática do direito ao exercício da 
portabilidade que lhe é assegurado.

32582 10/03/2021 20:33 ANAB Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições 
e as exclusões de serviços de urgência e emergência, a 
comunicação deverá acompanhar a informação sobre o exercício 
da portabilidade, bem como as regras relacionadas.

A contribuição tem por intenção reforçar a transparência da prévia informação ao 
beneficiário, enquanto consumidor, permitindo a prática do direito ao exercício da 
portabilidade que lhe é assegurado.

32583 10/03/2021 23:34 ANAB Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições 
e as exclusões de serviços de urgência e emergência, a 
comunicação deverá acompanhar a informação sobre o exercício 
da portabilidade, bem como as regras relacionadas.

A contribuição tem por intenção reforçar a transparência da prévia informação ao 
beneficiário, enquanto consumidor, permitindo a prática do direito ao exercício da 
portabilidade que lhe é assegurado.

32471 10/03/2021 19:57 ANAB Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, firmado através de aditivo contratual, acompanhado de 
documentos comprobatórios quanto ao aumento da capacidade de 
atendimento, tal como CNES, relatório técnico emitido pelo 
prestador etc. ou;

A contribuição visa garantir a manutenção da efetiva qualidade na prestação do 
atendimento, pois, eventual mudança deverá manter os padrões de qualidade 
inicialmente contratados, sob pena de incorrer em descumprimento do contrato.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar ou motivada exclusivamente 
pela entidade hospitalar, quando do não cumprimento por parte do 
prestador da clausula contratual de comunicação previa da rescisão 
contratual junto à operadora de plano de assistência à saúde.

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte. Ademais, já existe no artigo 16, inciso 
II, da IN nº 46/14 a previsão sobre a exclusão imediata do prestador nos casos de 
interesse exclusivo da entidade hospitalar. Pelos princípios da liberdade econômica 
e concorrência, a legislação não pode obrigar a operadora a manter o prestador 
vinculado em sua rede se ele, por razões comerciais próprias não deseja continuar 
com a contratualização.

32472 10/03/2021 19:57 ANAB Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, firmado através de aditivo contratual, acompanhado de 
documentos comprobatórios quanto ao aumento da capacidade de 
atendimento, tal como CNES, relatório técnico emitido pelo 
prestador etc. ou;

A contribuição visa garantir a manutenção da efetiva qualidade na prestação do 
atendimento, pois, eventual mudança deverá manter os padrões de qualidade 
inicialmente contratados, sob pena de incorrer em descumprimento do contrato.

32588 10/03/2021 23:54
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração
Não apresentamos proposta de texto, segue questionamento sobre 
o Art. 21º

Quanto às adequações tecnológicas ao meio de comunicação individualizado aos 
beneficiários, será concedido um prazo, às operadoras, para viabilizar tais 
soluções?

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, nos casos de 
encerramento das atividades da entidade hospitalar, e também nos 
casos expressos no artigo 17 § 1º da Lei nº 9656/98.

O dispositivo esqueceu de mencionar a ressalva feita pela Lei nº 9656/98 artigo 17 
§ 1º. Feita a inclusão.
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32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
Os meios de comunicação individualizada dispostos no caput deste 
artigo estão detalhados e previstos no Anexo desta Resolução 
Normativa.

A forma de comunicação é individualizada e está disposta na proposta de RN. o 
que foi remetido ao anexo são os meios pelos quais a comunicação será 
considerada válida.

32473 10/03/2021 22:57 ANAB Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração

I - tenha havido aumento de sua capacidade de atendimento, nos 
últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo 
excluídos, firmado através de aditivo contratual, acompanhado de 
documentos comprobatórios quanto ao aumento da capacidade de 
atendimento, tal como CNES, relatório técnico emitido pelo 
prestador etc. ou;

A contribuição visa garantir a manutenção da efetiva qualidade na prestação do 
atendimento, pois, eventual mudança deverá manter os padrões de qualidade 
inicialmente contratados, sob pena de incorrer em descumprimento do contrato.

32588 10/03/2021 23:54
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR

Art. 9º - Inciso I

I- tenha havido aumento de sua capacidade de 
atendimento, nos últimos 90 dias, correspondente 
aos serviços que estão sendo excluídos, comprovado 
através de aditivo contratual; ou

Alteração
Não apresentamos proposta de texto, segue questionamento sobre 
o Art. 9º - Inciso I

Qual o teor do aditivo contratual que comprovará o aumento da capacidade?

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de 
antecedência os redimensionamentos por redução motivados por 
rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora 
intermediária, nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar ou motivada exclusivamente 
pela entidade hospitalar, quando do não cumprimento por parte do 
prestador da clausula contratual de comunicação previa da rescisão 
contratual junto à operadora de plano de assistência à saúde.

Considerando que existem situações em que o prestador não cumpre o 
estabelecido em cláusula, no tocante à comunicação prévia de rescisão contratual, 
entendemos não ser plausível que a operadora seja penalizada, em função deste 
descumprimento contratual da outra parte. Ademais, já existe no artigo 16, inciso 
II, da IN nº 46/14 a previsão sobre a exclusão imediata do prestador nos casos de 
interesse exclusivo da entidade hospitalar. Pelos princípios da liberdade econômica 
e concorrência, a legislação não pode obrigar a operadora a manter o prestador 
vinculado em sua rede se ele, por razões comerciais próprias não deseja continuar 
com a contratualização.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 16º - Caput

Art. 16º A operadora de planos de assistência à 
saúde não está obrigada a solicitar substituição de 
entidade hospitalar ou redimensionamento de rede 
por redução nos casos de suspensão temporária 
definidos no art. 2º, inciso VII desta Resolução.

Alteração

Art. 16. A operadora de planos de assistência à saúde não está 
obrigada a solicitar substituição de entidade hospitalar ou 
redimensionamento de rede por redução nos casos de suspensão 
temporária definidos no art. 2º, inciso VII desta Resolução, desde 
que o prazo de suspensão não exceda 15 dias para serviços de 
urgência e emergência e de 30 dias para os demais serviços.

A desobrigação estabelecida no art. 16 deve ter prazo, sob pena de se perpetuar 
eventual omissão e prejuízo aos consumidores. Assim, sugere-se que seja afastada 
a obrigação de solicitar a substituição da entidade hospitalar ou o 
redimensionamento de rede por redução desde que a suspensão temporária não 
ultrapasse o prazo de 15 dias para serviços de urgência e emergência e de 90 dias 
para os demais serviços, a fim de cumprir o disposto no art. 39, XII, da Lei 8.078/90.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Além da manutenção no Portal Corporativo, deverão ser 
comunicados de forma individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência do produto contratado, com 
30 (trinta) dias de antecedência à implementação, sendo 
apresentada a possibilidade da portabilidade prevista no artigo 19 
desta Resolução.

É muito importante a notificação ativa do beneficiário dos casos de revisão da rede 
hospitalar do Produto contratado, independente dos motivos que deram origem à 
modificação da rede e da sua localidade.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração

II %u2013 garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva 
quanto à alteração das entidades hospitalares, nos moldes 
previstos no anexo desta resolução e no art. 7-A da Instrução 
Normativa nº 46/14 DIPRO.

Esclarecer os meios de comunicação previstos.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão

III - quando houver recurso próprio, mediante declaração do Gestor 
Hospitalar afirmando que o estabelecimento de propriedade da 
operadora tem condições de absorver a demanda de atendimentos 
realizadas no(s) prestador(es) excluído(s).

Facilitação na substituição dos prestadores a fim de propiciar ao beneficiário o 
atendimento mais rápido quando há prestador apto de forma declarada.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados ao titular beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação. Quanto ao acréscimo beneficiário 
titular: Considerando que este é responsável pelo contrato e movimentações de 
dependentes, além disso tal alteração se faz necessária, tendo em vista que nem 
sempre o beneficiário comunica posteriores alterações à operadora, seja de 
números telefônicos, endereço, etc.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Deverão ser comunicados de forma individualizada ao contratante 
e/ou beneficiário ou responsável legal, os redimensionamentos por 
redução, as substituições e as exclusões de serviços de urgência e 
emergência ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário

A comunicação individualizada é muito importante para fins de portabilidade, pois 
é a partir dela que se inicia o prazo. Portanto não pode só mencionar o 
contratante, já que o exercício da portabilidade pode se dar por qualquer 
beneficiário inclusive de plano coletivo. Assim, a alteração faz incluir o contratante, 
beneficiário e ou responsável legal.
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32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 5º - Inciso II
II- garantir aos seus beneficiários uma comunicação 
efetiva quanto à alteração das entidades 
hospitalares.

Alteração

II - garantir aos seus beneficiários uma comunicação efetiva quanto 
à alteração das entidades hospitalares, nos moldes previstos no 
anexo desta resolução e no art. 7-A da Instrução Normativa nº 
46/14 DIPRO.

Esclarecer os meios de comunicação previstos.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão

III - quando houver recurso próprio, mediante declaração do Gestor 
Hospitalar afirmando que o estabelecimento de propriedade da 
operadora tem condições de absorver a demanda de atendimentos 
realizadas no(s) prestador(es) excluído(s).

Facilitação na substituição dos prestadores a fim de propiciar ao beneficiário o 
atendimento mais rápido quando há prestador apto de forma declarada.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão

III - quando houver recurso próprio, mediante declaração do Gestor 
Hospitalar afirmando que o estabelecimento de propriedade da 
operadora tem condições de absorver a demanda de atendimentos 
realizadas no(s) prestador(es) excluído(s).

Facilitação na substituição dos prestadores a fim de propiciar ao beneficiário o 
atendimento mais rápido quando há prestador apto de forma declarada.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados ao titular beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação. Quanto ao acréscimo beneficiário 
titular: Considerando que este é responsável pelo contrato e movimentações de 
dependentes, além disso tal alteração se faz necessária, tendo em vista que nem 
sempre o beneficiário comunica posteriores alterações à operadora, seja de 
números telefônicos, endereço, etc.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Inclusão

§1° Nos casos de beneficiários vinculados a contratos coletivos, a 
comunicação poderá ser feita diretamente à contratante do plano, 
ficando esta responsável pelo repasse das informações aos 
beneficiários.

Propõe incluir modalidade de notificação diferente aos planos coletivos. Em 
virtude do vínculo dos beneficiários com a contratante facilita tal comunicação. 
Isso significa dizer que a natureza contratual deste produto permite que seja 
considerada a possibilidade de não utilização da comunicação individualizada.

32474 10/03/2021 22:57
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 
PRIVADOS - ANAHP

Art. 22º

Art. 22º As formas de comunicação de que trata esta 
seção não exime a operadora de atender às 
disposições da RN nº 285, de 23 de dezembro de 
2011 e suas atualizações.

Inclusão
Art.XXº Às gestantes será assegurado o parto em hospital 
descredenciado durante a gestação.

Entende-se que o parto demanda preparação prévia da gestante, motivo pelo qual 
deve ser garantida a realização do parto em hospital pelo qual optou durante a 
gestação e que foi descredenciamento.

32552 10/03/2021 23:21 ANAB Art. 18º

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades 
da entidade hospitalar, em qualquer dos casos 
dispostos no artigo 12º desta Resolução, a operadora 
de planos de assistência à saúde fica obrigada a 
providenciar a substituição de entidade hospitalar ou 
o redimensionamento de rede por redução.

Alteração

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades da entidade 
hospitalar, em qualquer dos casos dispostos no artigo 12º desta 
Resolução, a operadora de planos de assistência à saúde fica 
obrigada a providenciar a substituição de entidade hospitalar ou o 
redimensionamento de rede por redução e comunicar o fato a 
massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32553 10/03/2021 23:21 ANAB Art. 18º

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades 
da entidade hospitalar, em qualquer dos casos 
dispostos no artigo 12º desta Resolução, a operadora 
de planos de assistência à saúde fica obrigada a 
providenciar a substituição de entidade hospitalar ou 
o redimensionamento de rede por redução.

Alteração

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades da entidade 
hospitalar, em qualquer dos casos dispostos no artigo 12º desta 
Resolução, a operadora de planos de assistência à saúde fica 
obrigada a providenciar a substituição de entidade hospitalar ou o 
redimensionamento de rede por redução e comunicar o fato a 
massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32554 10/03/2021 23:21 ANAB Art. 18º

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades 
da entidade hospitalar, em qualquer dos casos 
dispostos no artigo 12º desta Resolução, a operadora 
de planos de assistência à saúde fica obrigada a 
providenciar a substituição de entidade hospitalar ou 
o redimensionamento de rede por redução.

Alteração

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades da entidade 
hospitalar, em qualquer dos casos dispostos no artigo 12º desta 
Resolução, a operadora de planos de assistência à saúde fica 
obrigada a providenciar a substituição de entidade hospitalar ou o 
redimensionamento de rede por redução e comunicar o fato a 
massa assistida.

Trata-se apenas de adequação da redação.

32564 10/03/2021 20:28 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32565 10/03/2021 23:28 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)
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32566 10/03/2021 20:28 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32567 10/03/2021 23:28 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32568 10/03/2021 23:28 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32569 10/03/2021 20:28 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32570 10/03/2021 20:29 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32571 10/03/2021 20:29 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32572 10/03/2021 23:29 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32573 10/03/2021 20:29 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32574 10/03/2021 20:29 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32575 10/03/2021 20:29 ANAB Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração

Art.20º O Portal Corporativo (previsto na RN nº 285, de 23 de 
dezembro de 2011 e suas atualizações) e a Central de Atendimento 
das operadoras devem manter atualizadas as informações sobre as 
alterações ocorridas na rede assistencial hospitalar para consulta 
pelos beneficiários.

1) A RN 285 prevê a criação e manutenção do Portal Corporativo. Essa deve ser a 
única fonte de comunicação dos clientes. Exigir mais do que isso, tal como o art. 
21, é desproporcional. Ver comentários abaixo (art. 20, §1º)

32576 10/03/2021 23:31 ANAB Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Exclusão

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 (trinta) dias de antecedência 
os redimensionamentos por redução motivados por rescisão contratual entre a 
entidade hospitalar e a operadora intermediária, nos casos de contratação 
indireta, e encerramento das atividades da entidade hospitalar. Sugere-se a 
exclusão do parágrafo, pois, trazer como exceção a situações de encerramento de 
atividade e rescisão indireta (aluguel de rede) como causas que afastam a 
necessidade de comunicação, poderá ensejar prejuízo dos beneficiários afetados.
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32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utilização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações.

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utilização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações.

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.
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32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
das atividades de uma entidade hospitalar, por determinado 
período, podendo ser motivada pela realização de obra ou reforma 
no espaço físico do prestador ou em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; pela inexistência de Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento válido; ou 
por comprovado descumprimento de cláusula/exigência 
contratualmente prevista.

Alteração necessária para abranger situações que não estão previstas na norma e 
que deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o 
atendimento nos casos de inobservância de termos e condições técnicas e 
operacionais previstas no contrato firmado entre operadora e prestador. Alguns 
exemplos: - falta de segurança do paciente devidamente comprovada pela 
operadora; - documentação irregular do prestador, como Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela prefeitura 
vencidos; há outros documentos, mas de menor significância no contexto, que não 
seriam motivo para suspensão de atendimento (Contrato Social da Pessoa Jurídica 
desatualizado; CNPJ desatualizado; CNES desatualizado, mas que têm impacto no 
cadastro do prestador junto à ANS); - fraude cometida pelo prestador em conta 
hospitalar, comprovada pela operadora; - troca de mantenedora pelo prestador, 
que demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do prestador 
desatualizado por um longo período (pode haver impacto em questões fiscais e 
tributárias em função da alteração de CNPJ). Se existir no contrato com o prestador 
a possibilidade de suspensão do atendimento por outros motivos que não estão na 
proposta da RN, em tese, haveria margem para suposta infração por parte da 
operadora, considerando uma irregularidade contratual. Ademais, a necessidade 
de que sejam apresentados alvarás válidos, por exemplo, visa proteger não 
somente a Operadora, por conta de sua corresponsabilidade ao disponibilizar um 
prestador %u201Cinapto%u201D, mas também a saúde do beneficiário.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utilização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações.

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Caput Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: Inclusão

IX - Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; X - Indisponibilidade de 
prestador substituto: Impossibilidade para a contratualização, 
devido à capacidade de atendimento já comprometida ou à 
ausência de interesse do prestador em firmar contrato com a 
operadora.

Há necessidade de definições, ambas relevantes no processo de 
redimensionamento de rede e substituição hospitalar, utilizadas pelo órgão 
regulador.
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32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Inclusão

§5º Serão critérios de comparabilidade para equivalência na 
substituição dos prestadores: I Cadastro no CNES ativo e atualizado; 
II Verificação de disponibilidade parcial da categoria de serviço 
hospitalar em um ou mais prestadores indicados como substitutos.

Não há menção sobre o critério de comparabilidade utilizado pela ANS. A minuta 
deve conter com clareza para fins de direcionamento operacional/legal às 
operadoras.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituo, um 
ou mais estabelecimentos de saúde já pertencentes à rede de 
atendimento do produto, desde que:

Podem ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 12 
meses antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Deve ser avaliado um prazo maior em relação a data de exclusão para a 
substituição, considerando operadoras atuantes em cidades que só contam com 
um prestador. A norma deve evitar os privilégios para Reserva de Mercado aos 
prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, 
bem como que a operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, 
com fins a não desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação 
comercial privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no 
setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00). Por fim, não está claro 
no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS deve elucidar 
essa questão, sob pena de confundir o mercado.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão
IV - aumento substancial de capacidade de atendimento no 
restante da rede hospitalar.

Recomenda-se período temporal maior, considerando os portes de investimentos 
e, muitas vezes, a demora na implementação diante da complexidade do serviço. 
Além disso, esse aumento pode ser difusamente considerado. A norma deve evitar 
os privilégios para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, 
priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, bem como que a 
operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, com fins a não 
desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação comercial 
privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no setor, tal 
como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00).

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço reservado, 
todos os redimensionamentos por redução, substituições, 
exclusões parciais de serviços hospitalares e exclusões de serviços 
de urgência e emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da prestação de 
serviço, e deverá permanecer acessível por 180 dias, sem prejuízo 
das comunicações por meios eletrônicos, quando couber.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência realizados pelas operadoras 
que contratam prestadores de forma direta, ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
Parágrafo único. A forma de comunicação disposta no caput deste 
artigo está prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Inclusão
Parágrafo único. A forma de comunicação disposta no caput deste 
artigo está prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação.
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32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

II - mensagem de texto para telefones celulares (SMS), informados 
pelo beneficiário quando da realização do cadastro, não se 
responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
números que não forem devidamente comunicadas.

Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no cumprimento das obrigações 
que lhe são impostas, tendo em vista que existem muitos casos em que o 
beneficiário não busca atualizar os seus dados junto à OPS, ficando praticamente 
inacessível.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis que permita a 
troca de mensagens criptografadas (Whatsapp, Telegram, 
Messenger ou outro aplicativo que disponha de tal recurso), 
informados pelo beneficiário quando da realização do cadastro, não 
se responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
dados que não forem devidamente comunicadas.

Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no cumprimento das obrigações 
que lhe são impostas, tendo em vista que existem muitos casos em que o 
beneficiário não busca atualizar os seus dados junto à OPS, ficando praticamente 
inacessível.
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32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, será válida se 
os recursos tecnológicos conseguirem comprovar a ciência do 
destinatário, sendo dispensada a necessidade de o beneficiário 
responder à notificação ou confirmar o seu recebimento, ou for 
suprida por outra forma de comunicação prevista.

Não condicionar os meios de comunicação à confirmação de recebimento, tendo 
em vista a responsabilidade dos beneficiários em atualização cadastral e ativação 
de seus meios eletrônicos junto à operadora.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão IV - Divulgação por meio no PIN-ISS.

A própria regulamentação da ANS prevê a disponibilização de informações aos 
beneficiários e consumidores de modo geral no Portal da Operadora e no PIN-SS, 
portanto, para facilitação da operacionalização da operadora, bem como melhor 
comunicação com o beneficiário, que seja incluída a possibilidade de utilização de 
divulgação via PIN-ISS.

32588 10/03/2021 23:54
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR

Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração
Não apresentamos proposta de texto, segue questionamento sobre 
o Art. 7º Caput

Como será demonstrada materialmente a equivalência? A comparação será 
realizada com base na utilização dos serviços hospitalares e no atendimento de 
urgência e emergência, utilizados pelos beneficiários, na entidade a ser substituída 
e na entidade substituta? A comparação dos serviços hospitalares e do 
atendimento de urgência e emergência será baseada na quantidade de 
atendimentos em cada uma das categorias mencionadas no parágrafo 1º ou na 
existência do serviço conforme contratualizado com o hospital? Cada produto a ser 
alterado acarreta o mesmo movimento de comparação dos serviços?
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32589 10/03/2021 21:26
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (IDEC)

Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Alteração

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) prestador(es), 
hospitalares ou não- hospitalares, de forma complementar, para 
%uFB01ns de substituição de serviços hospitalares que não 
constem no prestador substituto, respeitados os critérios de 
localização definidos no artigo 7º.

A redação do artigo parece indicar será permitida a contratação de um novo 
prestador, caso a substituição ocorra por um prestador com características 
menores. No entanto, é necessário observar que a contratação complementar 
ocorra no âmbito da mesma distribuição geográfica.

32589 10/03/2021 21:26
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (IDEC)

Art. 16º - Caput

Art. 16º A operadora de planos de assistência à 
saúde não está obrigada a solicitar substituição de 
entidade hospitalar ou redimensionamento de rede 
por redução nos casos de suspensão temporária 
definidos no art. 2º, inciso VII desta Resolução.

Alteração

I - continuar a oferecer a plenitude, no mínimo, da cobertura 
contratada, de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde vigente publicado pela ANS, observando, ainda, o que dispõe 
a Resolução Normativa nº 259, de 17 de junho de 2011;

De acordo com o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, o Rol de Eventos e 
Procedimentos em Saúde é referência básica para o plano privado de assistência à 
saúde. Isso significa dizer que, a depender da competente prescrição médica, é 
possível se admitir cobertura para além do que consta no Rol. Desta forma, o inciso 
I 16º pode ser alterado, para permitir cobertura além do Rol de Eventos e 
Procedimentos em Saúde.

32589 10/03/2021 21:26
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (IDEC)

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art. 21º Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
bene%uFB01ciário todos os redimensionamentos por redução, as 
substituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do beneficiário.

Em atendimento ao que dispõe o art. 17 da Lei de Planos de Saúde, o art. 6º, inciso 
III, do Código de Defesa do Consumidor e os precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça sobre equivalência da rede, é imperioso que o direito à informação 
prevaleça nesses casos. O usuário do plano deve ser comunicado sobre todas as 
alterações na rede, para não ter prejuízo em seus tratamentos de saúde.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 3º

Art. 3º A operadora, para garantir a assistência 
oferecida nos produtos, deverá formar uma rede de 
prestadores, seja própria ou contratualizada, 
compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos 
pela ANS respeitando o que foi contratado.

Alteração

A operadora, para garantir a assistência oferecida nos produtos, 
deverá formar uma rede de assistencial, seja própria ou 
contratualizada, compatível com a demanda, capaz de atender aos 
beneficiários nos prazos regulamentares definidos pela ANS 
respeitando o que foi contratado.

JUSTIFICATIVA: Alterar para adequar à definição constante do artigo 2º inciso I.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 4º

Art. 4º Todos os prestadores de serviços de saúde da 
rede assistencial da operadora de planos de 
assistência à saúde (entidades hospitalares, 
consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem 
estar informados no Cadastro de Estabelecimentos 
de Saúde da ANS, do Sistema de Registro de Planos 
de Saúde - RPS.

Alteração

Todos os prestadores de serviços hospitalares da rede assistencial 
da operadora de planos de assistência à saúde devem estar 
informados no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde da ANS, do 
Sistema de Registro de Planos de Saúde - RPS.

A proposta de RN diz respeito a alteração da rede hospitalar. Por isso sugere-se 
excluir do texto a menção a clínicas, SADT, etc.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Alteração

A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para fins de 
substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços hospitalares e do 
atendimento de urgência e emergência, utilizados nos últimos 12 
meses no prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados, bem como, o prestador substituto 
deve ter as mesmas condições negociais (tabela de preços) do 
prestador que será excluído.

O beneficiário não pode arcar com o prestador com custo superior ao plano 
contratado e ao desenho do produto; Desconfigura o desenho do produto, 
prestador com tabela, custo semelhante, impossibilidade de contratação por 
quaisquer das partes. Também há a possibilidade do prestador disponível não 
aceitar a oferta de contratação da operadora.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Alteração

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste artigo nos casos 
de indisponibilidade ou inexistência de prestador para substituição, 
na Região de Saúde, com Certificado de Acreditação no Programa 
de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar 
(Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1.

A parte final do § deverá ser inserida como um novo §.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 7º - §4º

§4º Não se aplicará o critério disposto no §3º deste 
artigo nos casos de indisponibilidade ou inexistência 
de prestador para substituição, na Região de Saúde, 
com Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1. Nesses casos, a operadora poderá indicar 
prestador substituto, sem certificado de qualificação, 
que atenda aos demais critérios de equivalência 
dispostos para substituição de prestador hospitalar. 

Inclusão

Incluir um § 5º com o texto: Na hipótese do disposto no § 4º, a 
operadora poderá indicar prestador substituto, sem certificado de 
qualificação, que atenda aos critérios de equivalência dispostos no 
§ 1º deste artigo.

Para evitar interpretações diversas, retira-se a parte final do §4º e inclui em um 
§5º.



Protocolo Data Instituição Seção Texto Original
Tipo de 

Solicitação
Texto proposto Justificativa

Contribuições da Consulta Pública nº 82
Proposta de Resolução Normativa que objetiva aperfeiçoar os critérios para as alterações na rede hospitalar

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 8º

Art. 8º Será possibilitada a contratação de outro(s) 
prestador(es), hospitalares ou não-hospitalares, de 
forma complementar, para fins de substituição de 
serviços hospitalares que não constem no prestador 
substituto. 

Alteração
Será permitida a contratação parcial de serviços hospitalares ou 
não hospitalares, de forma complementar, para fins de substituição 
de serviços hospitalares que não constem no prestador substituto.

Permitir maior clareza na redação do artigo.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
A operadora poderá indicar, como prestador substituto, entidade 
hospitalar já pertencente à rede assistencial do produto, desde 
que:

Deixar mais claro que se trata de prestador hospitalar.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
tenha sido incluído na rede assistencial da operadora, no máximo, 
até 90 dias antes da data da exclusão do prestador a ser 
substituído.

Alterar redação com o objetivo de dar maior clareza.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 18º

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades 
da entidade hospitalar, em qualquer dos casos 
dispostos no artigo 12º desta Resolução, a operadora 
de planos de assistência à saúde fica obrigada a 
providenciar a substituição de entidade hospitalar ou 
o redimensionamento de rede por redução.

Exclusão
Há contradição entre o § 4° do Artigo 13 e o artigo 18, desta forma, o artigo 18 
deverá ser excluído.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Art. 20º - Caput

Art.20º O Portal Corporativo e a Central de 
Atendimento das operadoras devem manter 
atualizadas as informações sobre as alterações 
ocorridas na rede assistencial hospitalar para 
consulta pelos beneficiários.

Alteração
O Portal Corporativo das operadoras devem manter atualizadas as 
informações sobre as alterações ocorridas na rede assistencial para 
consulta pelos beneficiários.

É o portal corporativo o local onde os beneficiários deverão procurar as 
informações de rede assistencial da operadora nos termos do disposto na RN 190 e 
285 da ANS.

32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos correios, não sendo 
necessária a assinatura do contratante, beneficiário ou responsável 
legal; VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante, beneficiário ou 
responsável legal.

Sugere-se alterar a redação dos itens acima, posto que a norma vale para todos os 
tipos de contratação de produtos. Vale dizer que a alteração de rede hospitalar 
pode ensejar a portabilidade, e é a partir da comunicação individualizada que se 
inicia a contagem do prazo para o exercício da mesma. Portanto há que se 
considerar relevante a previsão do contratante e do beneficiário ou responsável 
legal.
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32590 11/03/2021 00:30 ABRAMGE Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão

Para a comunicação individualizada, devem ser usadas as 
informações de endereço residencial, número de telefone fixo, 
número de telefone celular e endereço de correio eletrônico 
(email) fornecidas pelo contratante, e/ou beneficiário ou 
responsável legal, e cadastradas no banco de dados da operadora. 
A operadora deverá informar à pessoa natural contratante, no 
momento da contratação do plano privado de assistência à saúde 
individual ou familiar, ou o beneficiário quando da sua adesão ao 
plano coletivo, sobre os possíveis meios de comunicação 
individualizada, bem como sobre a possibilidade de escolha dos 
meios de comunicação de sua preferência. A operadora deverá 
informar ao contratante e/ou beneficiário ou responsável legal 
sobre a necessidade de manter as suas informações cadastrais 
atualizadas, sob pena de a notificação ser considerada válida se for 
realizada com base numa informação do banco de dados da 
operadora cuja atualização não foi feita pelo contratante e/ou 
beneficiário ou responsável legal. A operadora deverá promover a 
ampla divulgação sobre os possíveis meios de comunicação 
individualizada, principalmente às pessoas naturais que 
contrataram ou aderiram ao plano de saúde antes da vigência 
desta Resolução Normativa.

Sugere-se alterar a redação dos itens acima, posto que a norma vale para todos os 
tipos de contratação de produtos. Vale dizer que a alteração de rede hospitalar 
pode ensejar a portabilidade, e é a partir da comunicação individualizada que se 
inicia a contagem do prazo para o exercício da mesma. Portanto há que se 
considerar relevante a previsão do contratante e do beneficiário ou responsável 
legal

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso V
V- Prestador substituto - prestador de serviços de 
atenção à saúde indicado pela operadora para 
substituir a entidade hospitalar a ser excluída;

Alteração
V - Prestador ou Prestadores de serviços de atenção à saúde 
indicados pela operadora para substituir a entidade hospitalar a ser 
excluída;

No conceito deve ficar claro que a operadora pode indicar um ou mais prestadores 
como substitutos, tal como foi exaustivamente discutido no grupo técnico. Podem 
ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade. No artigo 9º da minuta, será realizada 
proposta no mesmo sentido.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso V
V- Prestador substituto - prestador de serviços de 
atenção à saúde indicado pela operadora para 
substituir a entidade hospitalar a ser excluída;

Alteração

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
das atividades de uma entidade hospitalar, por determinado 
período, podendo ser motivada pela realização de obra ou reforma 
no espaço físico do prestador ou em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; pela inexistência de Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento válido; ou 
por comprovado descumprimento de cláusula/exigência 
contratualmente prevista.

Justificativa: Alteração necessária para abranger situações que não estão previstas 
na norma e que deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o 
atendimento nos casos de inobservância de termos e condições técnicas e 
operacionais previstas no contrato firmado entre operadora e prestador. Alguns 
exemplos: - falta de segurança do paciente devidamente comprovada pela 
operadora; - documentação irregular do prestador, como Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela prefeitura 
vencidos; há outros documentos, mas de menor significância no contexto, que não 
seriam motivo para suspensão de atendimento (Contrato Social da Pessoa Jurídica 
desatualizado; CNPJ desatualizado; CNES desatualizado, mas que têm impacto no 
cadastro do prestador junto à ANS); - fraude cometida pelo prestador em conta 
hospitalar, comprovada pela operadora; - troca de mantenedora pelo prestador, 
que demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do prestador 
desatualizado por um longo período (pode haver impacto em questões fiscais e 
tributárias em função da alteração de CNPJ). Se existir no contrato com o prestador 
a possibilidade de suspensão do atendimento por outros motivos que não estão na 
proposta da RN, em tese, haveria margem para suposta infração por parte da 
operadora, considerando uma irregularidade contratual. Ademais, a necessidade 
de que sejam apresentados alvarás válidos, por exemplo, visa proteger não 
somente a Operadora, por conta de sua corresponsabilidade ao disponibilizar um 
prestador inapto, mas também a saúde do beneficiário.
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32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso VII

VII- Suspensão Temporária do Atendimento 
Hospitalar - suspensão das atividades de uma 
entidade hospitalar, por determinado período, 
podendo ser motivada pela realização de obra ou 
reforma no espaço físico do prestador ou em 
decorrência de intervenção pública, sanitária ou 
fiscal.; e

Alteração

VII - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar - suspensão 
das atividades de uma entidade hospitalar, por determinado 
período, podendo ser motivada pela realização de obra ou reforma 
no espaço físico do prestador ou em decorrência de intervenção 
pública, sanitária ou fiscal; pela inexistência de Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento válido; ou 
por comprovado descumprimento de cláusula/exigência 
contratualmente prevista.

Alteração necessária para abranger situações que não estão previstas na norma e 
que deixam as operadoras sem qualquer possibilidade de suspender o 
atendimento nos casos de inobservância de termos e condições técnicas e 
operacionais previstas no contrato firmado entre operadora e prestador. Alguns 
exemplos: - falta de segurança do paciente devidamente comprovada pela 
operadora; - documentação irregular do prestador, como Alvará da Vigilância 
Sanitária e/ou Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela prefeitura 
vencidos; há outros documentos, mas de menor significância no contexto, que não 
seriam motivo para suspensão de atendimento (Contrato Social da Pessoa Jurídica 
desatualizado; CNPJ desatualizado; CNES desatualizado, mas que têm impacto no 
cadastro do prestador junto à ANS); - fraude cometida pelo prestador em conta 
hospitalar, comprovada pela operadora; - troca de mantenedora pelo prestador, 
que demora meses para ser concretizada, ficando o cadastro do prestador 
desatualizado por um longo período (pode haver impacto em questões fiscais e 
tributárias em função da alteração de CNPJ). Se existir no contrato com o prestador 
a possibilidade de suspensão do atendimento por outros motivos que não estão na 
proposta da RN, em tese, haveria margem para suposta infração por parte da 
operadora, considerando uma irregularidade contratual. Ademais, a necessidade 
de que sejam apresentados alvarás válidos, por exemplo, visa proteger não 
somente a Operadora, por conta de sua corresponsabilidade ao disponibilizar um 
prestador inapto, mas também a saúde do beneficiário.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso VIII

VIII- Curva ABC: também chamada de análise de 
Pareto ou regra 80/20, é um método de 
categorização cujo objetivo é determinar quais são 
os itens mais importantes de um conjunto de dados. 
Na regra de alteração de rede hospitalar, a 
metodologia auxiliará no conhecimento do 
percentual de participação de cada prestador, por 
plano, no total de atendimentos de internação da 
Região de Saúde.

Alteração

VIII - Curva ABC: também chamada de análise de Pareto ou regra 
80/20, é um método de categorização cujo objetivo é determinar 
quais são os itens mais importantes de um conjunto de dados. Na 
regra de alteração de rede hospitalar, a metodologia auxiliará no 
conhecimento do percentual de participação de cada prestador, 
por plano, no total de atendimentos de internação da Região de 
Saúde. As letras A-B-C representam as seguintes classes dos 
prestadores, com base na sua importância: Classe A: É o 
agrupamento de uma pequena porcentagem de prestadores, 
responsável por um grande número de internações no plano. Cada 
prestador possui seu percentual específico, mas, normalmente, 
apenas estão classificados nesse grupo até 20% dos prestadores. 
Esses prestadores, comumente, são responsáveis por até 80% da 
concentração de internações; Classe B: Essa classe conta com 30% 
dos prestadores categorizados e costuma representar 15% das 
internações no plano. Ou seja, ficam com um percentual 
intermediário de importância na rede do plano. Classe C: 
Representa a maior parte dos prestadores, algo em torno de 50%, 
mas possui pouca representatividade de utilização por parte das 
operadoras, ficando com apenas com aproximadamente 5% das 
internações.

Há necessidade de definições das classes A, B e C e da Região de Saúde, ambas 
relevantes no processo de redimensionamento de rede e substituição hospitalar, 
utilizadas pelo órgão regulador.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Inciso III

III- Serviços hospitalares - compreendem, no âmbito 
das internações hospitalares, as clínicas básicas e 
especializadas, bem como centro de terapia 
intensiva, ou similar, e atendimento de urgência e 
emergência, reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Medicina; 

Inclusão

A disponibilidade dos serviços pode ser: a) Total: contratação de 
todos os serviços disponibilizados pela entidade hospitalar; ou b) 
Parcial: contratação de parte dos serviços disponibilizados pela 
entidade hospitalar.

Incluir inciso entre III e IV e alíneas para conceituação e e esclarecimentos dos 
serviços oferecidos. O texto proposto na minuta não conceitua os tipos de 
contratação dos serviços hospitalares. Em que pese a manutenção da IN/DIPRO nº 
46/14, entende-se que uma RN tem o condão de estabelecer as linhas gerais, 
conceitos e definições.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 2º - Caput Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: Inclusão

IX - Região de Saúde: É um espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; X - Indisponibilidade de 
prestador substituto: Impossibilidade para a contratualização, 
devido à capacidade de atendimento já comprometida ou à 
ausência de interesse do prestador em firmar contrato com a 
operadora.

Há necessidade de definições, ambas relevantes no processo de 
redimensionamento de rede e substituição hospitalar, utilizadas pelo órgão 
regulador.
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32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 7º - Caput

Art. 7º A avaliação de equivalência de entidades 
hospitalares para fins de substituição, em 
atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 1998, 
será realizada a partir da comparação dos serviços 
hospitalares e do atendimento de urgência e 
emergência, utilizados nos últimos 12 meses no 
prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados.

Inclusão

§5º Serão critérios de comparabilidade para equivalência na 
substituição dos prestadores: I Cadastro no CNES ativo e atualizado; 
II Verificação de disponibilidade parcial da categoria de serviço 
hospitalar em um ou mais prestadores indicados como substitutos.

Não há menção sobre o critério de comparabilidade utilizado pela ANS. A minuta 
deve conter com clareza para fins de direcionamento operacional/legal às 
operadoras.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Inclusão

c) Na impossibilidade de se proceder à substituição, por 
indisponibilidade ou inexistência de prestadores nos municípios 
limítrofes, bem como na respectiva região de saúde, a substituição 
poderá ocorrer no município mais próximo que detenha 
infraestrutura de rede de serviço médico hospitalar.

É necessário a previsão no novo normativo, considerando que a IN nº 37/11 - 
DIPRO, que dispõe sobre as regiões de saúde, está em tese obsoleta frente ao 
desenvolvimento dos serviços de saúde constituidos ao longo dos últimos 10 anos 
em municípios que apresentaram maior desenvolvimento, em vista daqueles 
definidos na própria normativa. O regramento de se utilizar a substituição para o 
município mais próximo (mesmo não sendo limítrofe, tampouco na região de 
saúde), se dá em razão de propiciar um menor deslocamento ao beneficiário, além 
de um atendimento em municípios que possuam maior infraestrutura que àqueles 
previstos na região de saúde.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Alteração
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador substituo, um 
ou mais estabelecimentos de saúde já pertencentes à rede de 
atendimento do produto, desde que:

Podem ser indicados quantos forem necessários para garantia dos critérios de 
compatibilização da utilização. Isso possibilita à operadora a substituição de forma 
facilitada, bem como torna o período de utilização do beneficiário mais ágil. 
Garantia de acesso com mais efetividade.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Caput
Art. 9º A operadora poderá indicar, como prestador 
substituto, estabelecimento de saúde já pertencente 
à rede de atendimento do produto, desde que:

Inclusão
Texto Proposto: IV - aumento substancial de capacidade de 
atendimento no restante da rede hospitalar.

Recomenda-se período temporal maior, considerando os portes de investimentos 
e, muitas vezes, a demora na implementação diante da complexidade do serviço. 
Além disso, esse aumento pode ser difusamente considerado. A norma deve evitar 
os privilégios para %u201CReserva de Mercado%u201D aos prestadores, 
priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, bem como que a 
operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, com fins a não 
desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação comercial 
privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no setor, tal 
como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00).

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 9º - Inciso II
II- tenha sido incluído na rede do produto, no 
máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do 
prestador a ser substituído.

Alteração
II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 12 
meses antes da data da exclusão do prestador a ser substituído.

Deve ser avaliado um prazo maior em relação a data de exclusão para a 
substituição, considerando operadoras atuantes em cidades que só contam com 
um prestador. A norma deve evitar os privilégios para Reserva de Mercado aos 
prestadores, priorizando o princípio da Liberdade Econômica nas contratações, 
bem como que a operacionalização da operadora nessa substituição seja facilitada, 
com fins a não desassistir o beneficiário. Ademais, como se trata de uma relação 
comercial privada entre particulares, a ANS deveria privilegiar a concorrência no 
setor, tal como preconiza a lei que a instituiu (Lei 9.961/00). Por fim, não está claro 
no dispositivo o marco inicial da contagem do prazo proposto. A ANS deve elucidar 
essa questão, sob pena de confundir o mercado.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço reservado, 
todos os redimensionamentos por redução, substituições, 
exclusões parciais de serviços hospitalares e exclusões de serviços 
de urgência e emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da prestação de 
serviço, e deverá permanecer acessível por 180 dias, sem prejuízo 
das comunicações por meios eletrônicos, quando couber.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21º Deverão ser comunicados ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e as exclusões 
de serviços de urgência e emergência realizados pelas operadoras 
que contratam prestadores de forma direta, ocorridos dentro do 
município de residência do beneficiário.

Operadoras que possuam beneficiários residentes em municípios cujo 
atendimento é realizado por intermédio da rede indireta não serão comunicados 
de forma rápida e eficiente, haja vista a necessidade de fluxo de informação em 
tempo real entre operadora detentora do contrato e operadora intermediária.
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32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Art. 21º - Parágrafo único
Parágrafo único. A forma de comunicação 
individualizada disposta no caput deste artigo está 
prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Alteração
Parágrafo único. A forma de comunicação disposta no caput deste 
artigo está prevista no Anexo desta Resolução Normativa.

Manter o termo individualizada pressupõe uma operacionalização limitada à 
operadora, induzindo muitas vezes ao AR, sendo que atualmente a ANS já admite 
diversos meios eletrônicos de notificação.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 5º - Caput

Art. 5º Nos casos de substituição de entidade 
hospitalar e de redimensionamento de rede por 
redução, a operadora de planos de assistência à 
saúde deverá observar as seguintes diretrizes:

Inclusão

III - garantir a manutenção dos pacientes internados em hospitais 
descredenciados ou substituídos até a alta médica, a manutenção 
dos tratamentos continuados nos hospitais descredenciados ou 
substituídos até a conclusão do ciclo do tratamento ou até a 
expressa autorização do médico assistente e, nos 300 dias após a 
comunicação ao consumidor sobre o descredenciamento ou a 
substituição, o direito ao parto na maternidade de preferência da 
gestante.

É necessário manter os pacientes internados em hospitais descredenciados ou 
substituídos até a alta médica, manter os tratamentos continuados nos hospitais 
descredenciados ou substituídos até a conclusão do ciclo do tratamento ou até a 
expressa autorização do médico assistente e, nos 300 dias após a comunicação ao 
consumidor sobre o descredenciamento ou a substituição, manter o direito ao 
parto na maternidade de preferência da gestante, nos termos do art. 17, caput e 
§2º, da Lei 9.656/98. Igualmente, embora se trate de lei, entende-se importante a 
reprodução da matéria na norma regulatória, especialmente no artigo que trata de 
diretrizes, evitando dúvidas ou conflitos desnecessários. Para tanto, propõe-se a 
inclusão de inc. III.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 5º - Inciso I

I- garantir aos beneficiários a manutenção do acesso 
aos serviços ou procedimentos definidos no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, 
respeitando-se os casos de Diretrizes de Utilização – 
DUT, carências e CPT, quando houver, para 
atendimento integral das coberturas previstas nos 
artigos 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 1998, nos 
prazos definidos na Resolução Normativa nº 259, de 
17 de junho de 2011;

Alteração

I - garantir aos beneficiários a manutenção do acesso aos serviços 
ou procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde da ANS e outros serviços ou procedimentos contratados, 
bem como nos títulos executivos judiciais e extrajudiciais, 
respeitando-se os casos de Diretrizes de Utilização %u2013 DUT, 
carências e CPT, quando houver, para atendimento integral das 
coberturas previstas nos artigos 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 
1998, nos prazos definidos na Resolução Normativa nº 259, de 17 
de junho de 2011;

Além de garantir aos beneficiários a manutenção do acesso aos serviços e 
procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, 
propõe-se acrescentar a garantia de %u201Coutros serviços ou procedimentos 
contratados%u201D, visto que o contrato celebrado pode conferir ao beneficiário 
acesso a serviços e procedimentos que extrapolam o rol, devendo ser respeitados 
os contratos. Também se deve garantir o acesso aos serviços e procedimentos 
previstos em títulos executivos judiciais e extrajudiciais. É necessário respeitar as 
decisões judiciais e também os títulos extrajudiciais, conforme arts. 515 e 784 do 
CPC e art. 5º, §6º, da Lei 7.347/85. Embora a necessidade de cumprimento dos 
títulos executivos decorra de lei, é importante o registro na norma regulatória, 
especialmente porque o art. 5º trata de diretrizes que vão reger as hipóteses de 
substituição e redimensionamento.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Alteração não utilizar "Região de saúde"

A utilização de Região de Saúde pode assegurar maior concorrência, que, em 
última análise, é boa para os consumidores, propiciando a oferta de serviços mais 
equilibrados no mercado. Entretanto, enquanto a concorrência beneficia o 
mercado e traz benefício potencial para a coletividade de consumidores, por outro 
lado, a regra da região de saúde é capaz de causar prejuízos concretos aos 
consumidores já contratantes, impondo-lhes deslocamentos de longas distâncias 
ou entre cidades para atendimento. Sugere-se, assim, seja avaliada pela Agência a 
alternativa de utilizar o conceito de %u201Cmercado relevante%u201D , em área 
mínima de concorrência. Em acréscimo, sugere-se avaliar a possibilidade de 
diferenciação no tratamento dos municípios com um número significativo de 
prestadores e extensa área territorial.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Alteração
As alíneas %u201Ca%u201D e %u201Cb%u201D do §2º deveriam 
ser §3º e §4º, por técnica legislativa/normativa.

As alíneas %u201Ca%u201D e %u201Cb%u201D do §2º deveriam ser §3º e §4º, por 
técnica legislativa/normativa.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 7º - §3º

§3º Caso o produto a ser alterado possua apenas um 
prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com 
Certificado de Acreditação no Programa de 
Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 
1, a substituição deste prestador deverá ser por 
outro que também possua qualquer um desses 
atributos de qualificação.

Alteração não utilizar "Região de saúde"

A utilização de Região de Saúde pode assegurar maior concorrência, que, em 
última análise, é boa para os consumidores, propiciando a oferta de serviços mais 
equilibrados no mercado. Entretanto, enquanto a concorrência beneficia o 
mercado e traz benefício potencial para a coletividade de consumidores, por outro 
lado, a regra da região de saúde é capaz de causar prejuízos concretos aos 
consumidores já contratantes, impondo-lhes deslocamentos de longas distâncias 
ou entre cidades para atendimento. Sugere-se, assim, seja avaliada pela Agência a 
alternativa de utilizar o conceito de %u201Cmercado relevante%u201D, em área 
mínima de concorrência. Em acréscimo, avaliar a possibilidade de diferenciação no 
tratamento dos municípios com um número significativo de prestadores e extensa 
área territorial.
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32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 18º

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades 
da entidade hospitalar, em qualquer dos casos 
dispostos no artigo 12º desta Resolução, a operadora 
de planos de assistência à saúde fica obrigada a 
providenciar a substituição de entidade hospitalar ou 
o redimensionamento de rede por redução.

Alteração

Art. 18º Caso ocorra o encerramento das atividades da entidade 
hospitalar, em qualquer dos casos dispostos no artigo 12º desta 
Resolução, a operadora de planos de assistência à saúde fica 
obrigada a providenciar, no prazo de 03 meses, a substituição de 
entidade hospitalar ou o redimensionamento de rede por redução.

Prevê a hipótese de encerramento das atividades da entidade hospitalar e impõe à 
operadora a substituição da entidade ou o redimensionamento. Porém, não fixa 
prazo para o cumprimento da obrigação. Soa adequado o prazo de 03 meses, a fim 
de cumprir o disposto no art. 39, XII, da Lei 8.078/90.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 20º - §1º

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço 
reservado, todos os redimensionamentos por 
redução, substituições, exclusões parciais de serviços 
hospitalares e exclusões de serviços de urgência e 
emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da 
prestação de serviço, e deverá permanecer acessível 
por 180 dias, sem prejuízo da comunicação 
individualizada, quando couber.

Alteração

§1º O Portal Corporativo deverá informar, em espaço reservado, 
todos os redimensionamentos por redução, substituições, 
exclusões parciais de serviços hospitalares e exclusões de serviços 
de urgência e emergência a serem implementadas com 30 (trinta) 
dias de antecedência, contados do término da prestação de 
serviço, e deverá permanecer acessível por 05 anos, sem prejuízo 
da comunicação individualizada, quando couber.

Prevê a informação ao consumidor através do Portal Corporativo sobre as 
substituições e redimensionamentos %u201Ca serem implementadas com 30 dias 
de antecedência, contados do término da prestação de serviço, e deverá 
permanecer acessível por 180 dias%u201D. Para efeito de comparações futuras e 
para o completo direito à informação ao consumidor (art. 4º, IV, e 6º, III, Lei 
8.078/90), essa informação deverá permanecer acessível no portal corporativo por, 
pelo menos, 05 anos, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 27 da Lei 
8.078/90.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 20º - §2º

§2º Excetuam-se desse prazo de comunicação de 30 
(trinta) dias de antecedência os redimensionamentos 
por redução motivados por rescisão contratual entre 
a entidade hospitalar e a operadora intermediária, 
nos casos de contratação indireta, e encerramento 
das atividades da entidade hospitalar.

Alteração ajustar o termo "rescisão contratual" e aplicar o prazo de 24 horas.

Imprecisão quanto à expressão %u201Crescisão contratual%u201D (arts. 472/475, 
Código Civil). Além disso, a operadora deve inserir a informação no Portal 
Corporativo no prazo de 24 horas, contados da ciência do ato contratual ou do 
encerramento das atividades da entidade hospitalar. A sugestão constante da 
minuta não atende ao direito básico do consumidor à informação e afronta o 
disposto nos arts. 4º, IV, e 6º, III, da Lei 8.078/90.

32592 11/03/2021 02:23
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO CONSUMIDOR

Art. 21º - Caput

Art.21º Deverão ser comunicados de forma 
individualizada ao beneficiário, os 
redimensionamentos por redução, as substituições e 
as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos dentro do município de residência do 
beneficiário.

Alteração

Art.21. Deverão ser comunicados de forma individualizada ao 
beneficiário, todos os redimensionamentos por redução, as 
substituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência 
ocorridos na área de abrangência do serviço contratado.

Parte final não é clara. Ademais, a comunicação a ser prestada não será completa. 
A informação deverá contemplar todas as alterações dos prestadores de serviço na 
área de abrangência do plano de assistência à saúde, a fim de observar as regras 
protetivas previstas nos arts. 4º, IV, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

32587 10/03/2021 23:42 UNIMED OPERADORA/RS Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Inclusão

c) Na impossibilidade de se proceder à substituição, por 
indisponibilidade ou inexistência de prestadores nos municípios 
limítrofes, bem como na respectiva região de saúde, a substituição 
poderá ocorrer no município mais próximo que detenha 
infraestrutura de rede de serviço médico hospitalar.

É necessário a previsão no novo normativo, considerando que a IN nº 37/11 - 
DIPRO, que dispõe sobre as regiões de saúde, está em tese 
%u201Cobsoleta%u201D frente ao desenvolvimento dos serviços de saúde 
constituidos ao longo dos últimos 10 anos em municípios que apresentaram maior 
desenvolvimento, em vista daqueles definidos na própria normativa. O regramento 
de se utilizar a substituição para o município mais próximo (mesmo não sendo 
limítrofe, tampouco na região de saúde), se dá em razão de propiciar um menor 
deslocamento ao beneficiário, além de um atendimento em municípios que 
possuam maior infraestrutura que àqueles previstos na região de saúde.

32589 10/03/2021 21:26
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (IDEC)

Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Alteração

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no mesmo 
município da entidade hospitalar a ser excluída. a) Em cidades com 
mais de 1 milhão de habitantes, o prestador substituto deverá estar 
localizado dentro do mesmo mercado relevante do 
estabelecimento substituído, considerando-se para a sua definição 
um raio de 10Km ou 20 minutos em relação ao prestador 
substituído. b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado prestador em 
município limítrofe a este. c) Em caso de indisponibilidade ou 
inexistência de prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde da qual faz parte o 
município.

Os limites geográficos indicados para a substituição de estabelecimentos no art. 7º 
são insuficientes para lidar com as necessidades de saúde em diferentes regiões de 
grandes cidades. Nesses casos, a maior abrangência do município pode 
comprometer o atendimento e eventual tratamento do consumidor. Para melhor 
adequação da substituição, seria pertinente considerar entidades com localização 
próxima dentro do mesmo município. Um critério interessante é a noção de 
mercado relevante utilizado pelo CADE para avaliar poder de mercado em atos de 
concentração. A limitação de 10Km/20 minutos foi proposta na NOTA TÉCNICA 
7/2020/DEE/CADE (p. 18 e ss). Outra referência é a metodologia da SEAE que 
identificou que, em média, um usuário estaria disposto a se deslocar de 30 a 40 
minutos, ou 20 a 30 km, para ser atendido, de forma que essa área deveria ser 
considerada o mercado relevante em grandes cidades. As cidades com mais de um 
milhão de habitantes são consideradas metrópoles pelo IBGE, mas um critério mais 
afeito á área do município pode ser mais adequado
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32589 10/03/2021 21:26
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (IDEC)

Art. 7º - §2º

§2º O prestador substituto deverá estar localizado no 
mesmo município da entidade hospitalar a ser 
excluída.

a) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador no mesmo município, poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de 
prestador nos municípios limítrofes, poderá ser 
indicado prestador na Região de Saúde à qual faz 
parte o município

Alteração

b) Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador nos 
municípios limítrofes, poderá ser indicado prestador na Região de 
Saúde à qual faz parte o município, sem prejuízo do disposto no art. 
4º da RN 259/2011.

Necessário reforçar que em caso de substituição de rede credenciada, as 
obrigações de cobertura permanecem, inclusive no que tange às despesas com 
deslocamento intermunicipal: Na indisponibilidade de prestador integrante ou não 
da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a 
operadora deverá garantir o transporte do usuário até um prestador apto a realizar 
o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

II - mensagem de texto para telefones celulares (SMS), informados 
pelo beneficiário quando da realização do cadastro, não se 
responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
números que não forem devidamente comunicadas.

Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no cumprimento das obrigações 
que lhe são impostas, tendo em vista que existem muitos casos em que o 
beneficiário não busca atualizar os seus dados junto à OPS, ficando praticamente 
inacessível.

32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis que permita a 
troca de mensagens criptografadas (Whatsapp, Telegram, 
Messenger ou outro aplicativo que disponha de tal recurso), 
informados pelo beneficiário quando da realização do cadastro, não 
se responsabilizando a Operadora de Saúde por eventuais trocas de 
dados que não forem devidamente comunicadas.

Tal alteração visa propiciar mais segurança à OPS no cumprimento das obrigações 
que lhe são impostas, tendo em vista que existem muitos casos em que o 
beneficiário não busca atualizar os seus dados junto à OPS, ficando praticamente 
inacessível.
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32591 10/03/2021 23:08 UNIMED OPERADORA/RS Anexo

REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Alteração

A comunicação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos 
móveis, prevista, respectivamente, nos itens II e III, será válida se 
os recursos tecnológicos conseguirem comprovar a ciência do 
destinatário, sendo dispensada a necessidade de o beneficiário 
responder à notificação ou confirmar o seu recebimento, ou for 
suprida por outra forma de comunicação prevista.

Não condicionar os meios de comunicação à confirmação de recebimento, tendo 
em vista a responsabilidade dos beneficiários em atualização cadastral e ativação 
de seus meios eletrônicos junto à operadora.
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REGRAS PARA A COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
PREVISTA NO ART. 21 DESTA RESOLUÇÃO 
NORMATIVA

A Comunicação Individualizada poderá ser realizada 
pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital 
ou com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares 
(SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis 
que permita a troca de mensagens criptografadas 
(Whatsapp, Telegram, Messenger ou outro aplicativo 
que disponha de tal recurso);

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou 
pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com 
confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos 
correios, não sendo necessária a assinatura do 
contratante;

VI - preposto da operadora, com comprovante de 
recebimento assinado pelo contratante.

Inclusão IV - Divulgação por meio no PIN-ISS.

A própria regulamentação da ANS prevê a disponibilização de informações aos 
beneficiários e consumidores de modo geral no Portal da Operadora e no PIN-SS, 
portanto, para facilitação da operacionalização da operadora, bem como melhor 
comunicação com o beneficiário, que seja incluída a possibilidade de utilização de 
divulgação via PIN-ISS.


