
 

PROCESSO Nº: 33910.005859/2017-58

NOTA TÉCNICA Nº 46/2020/GEARA/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO

 

Interessado: Gerência Geral Regulatória da Estrutura dos Produtos - GGREP, Gerência de Acompanhamento
Regulatório das Redes Assistenciais - GEARA, Coordenadoria Regulatória da Estrutura das Redes Assistenciais -
COERA, Diretoria Adjunta da DIPRO, Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO.
 
Assunto: Agenda Regulatória 2019/2021
 
Eixo: Aperfeiçoamento do Ambiente Regulatório
 
Tema 12.  Sub tema: Aperfeiçoamento dos critérios para alteração de rede hospitalar. 

  

 

INTRODUÇÃO

 

A presente Nota Técnica tem o obje vo consolidar as contribuições encaminhadas pelas
en dades e atores que compõem o setor de saúde suplementar em relação ao Tema 12 -
Aperfeiçoamento dos Critérios para Alteração de Rede Hospitalar, no âmbito dos Diálogos sobre a
Agenda Regulatória, que debateu os temas da Agenda Regulatória da ANS 2019-2021 per nentes à
Diretoria de Produtos e apresentar a proposta final desse projeto.

A respeito dos Diálogos sobre a Agenda Regulatória, par ciparam dos encontros mais
de 20    en dades que compõem a Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), além de outras
convidadas pela DIPRO, de forma presencial ou remota. A reunião sobre o tema em pauta ocorreu em
13/02/2020 com a apresentação de uma proposta inicial por parte da área técnica. Ao fim da reunião,
foi concedida oportunidade para que os par cipantes encaminhassem suas contribuições quanto a
proposta apresentada até 19/04/2020, já considerando a prorrogação concedida.

Foram encaminhadas 16 contribuições para o Tema: 12 - "Aperfeiçoamento dos
Critérios para Alteração de Rede Hospitalar", das seguintes entidades:

Unimed do Brasil;
COPASS SAÚDE,
CASACARESC,
OLIVEIRA RODARTE ,
Associação de Assistência à Saúde da AMAGIS, 
ABERTTA SAÚDE,
UNIMED CARUARU 
Conselho Federal de Odontologia - CFO
Fundação PROCON SP; 
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Federação Nacional de Saúde Suplementar – FenaSaúde; 
Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo – SINOG;
Diretoria de Fiscalização – DIFIS/ANS
Associação Nacional de Hospitais Privados – ANAHP; 
Associação Brasileira de Planos de Saúde - ABRAMGE;
CLIMEPE
Proteste

A íntegra das contribuições encaminhadas, assim como um resumo referente ao tema
encontram-se anexados ao processo 33910.005859/2017-58.

 

CONTRIBUIÇÕES:

 

Abaixo as considerações da área técnica quanto a manifestações apresentadas para a
proposta de análise de substituição e redimensionamento por redução de prestadores hospitalares.

 

SUBSTITUIÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR

 

Para as regras de substituição, foi relatado que a proposta trouxe avanços consideráveis
em relação às regras atuais, todavia, outros relatos apontaram que as novas propostas
enfraqueceram o direito do consumidor por deixar de considerar os serviços não hospitalares na
análise de equivalência e considerar como “subs tutos” prestadores que já fazem parte da rede do
plano.

Em resumo, as contribuições sugerem:

Para a proposta “Será possibilitada a contratação de outra(s) en dade(s) hospitalar(es),
de forma complementar, para fins de subs tuição de serviços hospitalares que não constem no
prestador subs tuto”, algumas en dades solicitaram a possibilidade de contratação de serviços de
outros prestadores, de assistência hospitalar ou demais estabelecimentos, de forma total ou parcial,
quando da contratação de outra(s) en dade(s), de forma complementar, para fins de subs tuição de
serviços hospitalares.

A contribuição pode ser acatada, uma vez que o serviço de urgência e emergência pode
ser disponibilizado em um prestador não hospitalar como forma de complementação da equivalência
dos serviços prestados no hospital a ser substituído.

Sobre a possibilidade proposta de “O prestador subs tuto poder ter sido incluído na
rede do produto há até 90 dias da data da exclusão do prestador a ser subs tuído, desde que não
tenha sido u lizado em outra subs tuição”, foi ques onado que se a proposta da regra para análise
de equivalência na subs tuição é de permi r a u lização de prestador já vinculado à rede nos úl mos
90 dias, não se fundamentaria restringir o uso desse prestador em face da ocorrência de subs tuições
anteriores, já que ele poderia substituir ambos os hospitais descredenciados se a substituição estivesse
ocorrendo no mesmo momento.

Assim, sugeriu-se que fosse permi da a subs tuição por prestador incluído na rede 90
dias independente de já ter sido u lizado em outro processo de subs tuição, desde que atenda aos
critérios de equivalência.

Complementarmente, solicitaram aumento do prazo para que o prestador subs tuto
seja considerado “novo” na rede do produto a ser alterado, as propostas variaram de 6 meses a 12
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meses da data da exclusão do prestador.

 A respeito dessa contribuição, foi acatada a sugestão de desconsiderar o fato de o
prestador subs tuto já ter sido u lizado em outra subs tuição, visto que, de fato, este prestador
subs tuto seria considerado se a operadora, na mesma solicitação, comunicasse uma subs tuição de
dois hospitais de sua rede por este subs tuto.  Entretanto, o prazo de 90 dias para o prestador
substituto ser considerado “novo” no produto foi mantido.

Desta forma, mesmo que o prestador subs tuto já tenha sido u lizado em outra
substituição, será considerado para fins de equivalência, caso ainda não tenha ultrapassado o prazo de
90 dias da inclusão dele no plano.

Com relação a proposta de “A operadora poderá indicar prestador para subs tuição já
pertencente à rede assistencial do produto desde que tenha havido ampliação de serviços hospitalares
anteriormente não prestados ou não contratados, nos úl mos 90 dias”, algumas en dades
entenderam, que na proposta apresentada, apenas a ampliação de serviços anteriormente não
prestados estaria sendo considerada na análise de equivalência, contudo, uma ampliação da
capacidade de atendimento nos serviços já existentes, estaria sendo desconsiderado.

Sugeriu-se, ainda, a ampliação desse prazo para, no mínimo, 12 meses e a possibilidade
de  indicação de prestadores que já pertençam à rede de prestadores da operadora, desde que a
operadora apresente declaração do prestador de que houve aumento da capacidade de atendimento
ou para especialidades e serviços que não tenham sido contratados anteriormente.

Neste caso, observamos que a proposta original já previa a possibilidade de considerar
a ampliação dos serviços hospitalares já disponíveis no prestador, contudo, o texto será alterado para
melhor compreensão e conformidade ao §1°, art. 3°, da RN 365, de 2014 que trata das regras para
substituição de prestadores não hospitalares.

Texto apresentado na proposta anterior:

A operadora poderá indicar prestador para subs tuição já pertencente à rede
assistencial do produto desde que tenha havido ampliação de serviços hospitalares anteriormente não
prestados ou não contratados, nos últimos 90 dias.

  Novo texto proposto:

“A operadora poderá indicar estabelecimento para subs tuição já pertencente a rede
de atendimento do produto, desde que comprovado através de adi vo contratual, que houve aumento
da capacidade de atendimento, nos úl mos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo
excluídos.”

Foi manifestada, por órgão de defesa do consumidor e representantes de prestadores, a
contrariedade à regra proposta de deixar de considerar os serviços não hospitalares na análise da
equivalência dos hospitais. Sugerem a manutenção da regra atual que considera como compara vo
todos os serviços contratados (hospitalares e não hospitalares).

Note-se que o foco da análise de equivalência na subs tuição de en dades hospitalares
passou a ser os serviços hospitalares e o serviço de urgência e emergência, desde que tenha havido
u lização. Os serviços de SADT que antes eram prestados no hospital a ser subs tuído, caso não sejam
prestados no(s) hospital(ais) subs tutos, poderão ser disponibilizados fora do ambiente hospitalar,
como em clínicas especializadas.

É importante destacar que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a oferecer
todos os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, para
atendimento integral da cobertura prevista nos ar gos 10, 10-A e 12, da Lei n° 9.656, de 1998, de
acordo com a segmentação assistencial, área geográfica de abrangência e área de atuação do
produto, nos prazos máximos de atendimento determinados pela Resolução Norma va – RN nº 259,
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de 2011.

No que diz respeito à possibilidade de exclusão de mais um prestador, sem que haja a
obrigatoriedade de subs tuição quan ta va de novos prestadores, também houve manifestação
contrária, por entenderem que essa situação contribuiria para a diminuição da rede de prestadores
do plano do beneficiário.

Quanto a essa questão, para fins de avaliação da rede assistencial das operadoras de
planos de saúde, a ANS não considera o aspecto “quan ta vo” de estabelecimentos ou profissionais,
uma vez que ao oferecer uma rede quan ta vamente adequada ao que a ANS preconizaria, as
operadoras estariam atendendo à regulamentação vigente, mesmo que o acesso aos serviços de
saúde não estivesse sendo, de fato, garantido.

O conceito de rede de prestadores de serviços (ou rede assistencial) deve ser
compreendido como o conjunto de prestadores de serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios,
consultórios e profissionais de saúde) contratados pelas operadoras de planos para atendimento de
seus beneficiários. É importante observar que existem diferenças na organização de rede de
prestadores na saúde suplementar quando comparado ao de redes de atenção adotado pelo SUS.

Na saúde suplementar não há uma integração ou pactuação entre as operadoras de
planos privados de assistência à saúde, de modo que cada operadora é responsável por garan r,
dentro da sua área de abrangência e área de atuação, a assistência integral dos seus beneficiários a
todos os procedimentos definidos no Rol de Procedimentos de Coberturas Mínimas Obrigatórias, de
acordo com as coberturas contratadas. E por isso, ainda que uma rede possa estar bem estruturada
em termos quan ta vos, podem exis r barreiras de acesso que impedem o uso do serviço
demandado pelo beneficiário, tais como a contratação do mesmo prestador por várias operadoras e o
compar lhamento daqueles mesmos leitos por um número maior de beneficiários do que o previsto
isoladamente por cada operadora.

Sendo assim, a ANS entende que as medidas de acesso são a forma mais adequada de
se definir se uma rede é suficiente para o atendimento de seus beneficiários, a fim de avaliar se o
serviço está sendo efetivamente prestado e de forma oportuna.

Foi recepcionada também uma contribuição sugerindo a previsão de uma situação
excepcional no caso de uma operadora perder uma carteira de beneficiários relevante numa
determinada região.

Nos casos de redução da carteira de beneficiários, a operadora teria a opção de
solicitar o redimensionamento por redução. Caso o prestador esteja, de fato, ocioso pela diminuição
da demanda, ele não se posicionaria entre os prestadores que concentram 80% das internações,
conforme análise proposta para avaliar impacto a massa assis da, indicando então que poderia ser
excluído.

 

REDIMENSIONAMENTO DE REDE HOSPITALAR POR REDUÇÃO

 

Foi relatado que a proposta apresentada poderá trazer inovação importante e posi va
aos consumidores na medida em que permite que apenas os prestadores com baixos níveis de
utilização na rede da operadora possam ser excluídos.

Algumas contribuições sugeriram que para as solicitações de redimensionamento
mo vadas por interesse exclusivo do prestador não se aplicasse a análise de impacto à massa
assis da proposta, visto que ANS não poderia impor unilateralmente ao hospital a obrigação de
manter-se vinculado a uma operadora. No caso de inicia va por parte do hospital, a exclusão deveria
ser sumariamente autorizada, cabendo a operadora assegurar o atendimento necessário nos termos
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da RN nº 259/11.

Observamos que, nestes casos, o prestador poderá ser descredenciado por
redimensionamento, caso não esteja dentre os 80% mais u lizados da rede do plano, na região de
saúde ao qual pertença, ou a operadora poderá comunicar uma subs tuição por outro hospital
equivalente. Diante dessas possibilidades, não foi acatada a sugestão de exceção à regra quando o
descredenciamento for motivado pelo interesse do prestador.

Afinal, ainda que a inicia va de sair da rede da operadora seja do prestador hospitalar,
é da operadora a responsabilidade por garan r assistência aos seus beneficiários. Nesse contexto, se
esse hospital está dentre os prestadores mais u lizados pela operadora, sem dúvida sua saída
causaria impacto nos beneficiários daquele plano, sendo a sua subs tuição uma alterna va 
mandatória.

Outras contribuições recepcionadas sugeriram diminuir para 50% o acumulado do total
das internações nos prestadores, da região de saúde do hospital a ser excluído, para iden ficação dos
hospitais mais utilizados da rede do plano, na análise de impacto na massa assistida.

Alegaram, ainda, que tal proposta não se aplica às operadoras de pequeno porte
localizadas longe dos grandes centros.

Outras en dades alegaram que o critério apresentado só se sustentaria em uma
situação em que o prestador a ser excluído representasse, individualmente, mais de 50% dos
atendimentos na Região de Saúde.  

Foi sugerido também que para caracterização de impacto sobre a massa assis da, a
exclusão da entidade hospitalar deveria ser responsável por 50% dos atendimentos na região de saúde
em que o prestador a ser excluído es vesse situado, e ainda, que representasse isoladamente, no
mínimo, 5% dos atendimentos, nos últimos 12 meses, para os planos objeto do redimensionamento.

Outra sugestão foi que a ANS autorizasse o redimensionamento por redução de
qualquer prestador hospitalar responsável por menos de 20% dos atendimentos aos beneficiários, nos
úl mos 12 meses, além do deferimento sumário caso seja comprovada, via TISS, a ausência de
internação por parte do prestador hospitalar, nos últimos 90 dias.

Propuseram ainda, u lizar critérios de qualidade nas análises de redimensionamento,
avaliar a capacidade operacional e realizar de simulações da proposta apresentada visando avaliar os
possíveis impactos da alteração.

A respeito da proposta que u liza o critério metodológico da curva ABC para avaliar os
prestadores mais u lizados na rede de cada produto, informamos que esta Agência já vêm realizando
estudos e simulações com o objetivo de avaliar os impactos da alteração proposta.

Tais estudos poderão subsidiar futuras adequações a regra no que diz respeito a análise
do impacto a massa assistida.

Entretanto, ressaltamos que tal proposta já representa um grande avanço em relação
ao critério atual, que considera impacto a massa assis da a ocorrência de uma única internação na
en dade que se pretende excluir, causando o indeferimento de um redimensionamento por redução
de uma entidade hospitalar pouco demandada pelos beneficiários da operadora.

Sobre os atributos de qualificação dos prestadores de serviços na saúde suplementar,
ra ficamos que são instrumentos reconhecidos pela ANS como associados à melhoria da qualidade na
atenção à saúde, entretanto, apesar da recepção de contribuições no sen do de incluir critérios de
qualidade para fins de análise de alteração de rede, consideramos ainda prematura sua inclusão.

A exemplo do Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde –
QUALISS, estabelecido pela RN 405/2016, a par cipação é voluntária, o que inviabilizaria a
comparação entre os prestadores.
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A respeito da avaliação da capacidade operacional para fins de análise de impacto a
massa assis da, observamos que tal modelo já foi u lizado nas análises de redimensionamento nesta
Agência antes de 2010, tal análise correlacionava quantidade de leitos disponíveis com  

a u lização dos mesmos e baseava-se em informações prestadas pela operadora e
dados disponíveis no CNES, todavia, tal metodologia esbarra no compartilhamento dos hospitais.

Sabe-se que um mesmo prestador pode ser credenciado de várias operadoras, estar
disponível ao SUS e a par culares, ou seja, o fato de pertencer à rede assistencial de uma operadora
não significa que os seus recursos estejam integralmente disponíveis para o atendimento dos seus
beneficiários.

 

MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO CASO DE DESCREDENCIAMENTO DO
PRESTADOR HOSPITALAR

 

Visando evitar a descon nuidade de atendimentos, nos casos de descredenciamento,
seja por substituição ou redimensionamento, foi proposto pelo grupo técnico da ANS:

Assegurar que na hipótese de o descredenciamento ocorrer durante período de
internação do beneficiário, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora a
pagar as despesas até a alta hospitalar, desde que a transferência para outro hospital não seja
possível, conforme critério do médico e com a concordância do paciente ou familiares.  

Assegurar que as gestantes que desejem realizar o parto no hospital que foi
descredenciado no período da sua gestação, sejam lá atendidas para este fim e que a
operadora pague as despesas diretamente ao prestador até a alta hospitalar.

Assegurar que os pacientes, no caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos
realizados em ambiente hospitalar, permaneçam sendo atendidos nos hospitais que foram
descredenciados, após o início do tratamento, até que seja possível a transferência do
tratamento para outro prestador, a critério do médico assistente e com a concordância do
paciente ou familiares.

Com relação a essas regras, grande parte das en dades que encaminharam
contribuições apresentaram ressalvas, a exemplo, da necessidade de manutenção do vínculo entre
operadoras e prestadores que não desejam a continuidade da relação comercial.

Algumas en dades propuseram como uma forma de induzir a manutenção desse
vínculo após o descredenciamento, a exigência, por parte da ANS, de que a operadora es pule no
contrato com prestadores cláusulas nesse sen do, inclusive prevendo multa contratual em caso de
inobservância por uma das partes nos termos do artigo 16, II da RN nº 363/14.

Outro aspecto, bastante reforçado, foi que a manutenção desses atendimentos, em
todos os casos, fosse garan da observando-se exclusivamente critérios médicos, independentemente
da vontade do paciente ou da família.

Pontuou-se que o critério de transferência do beneficiário deve ser técnico,
transparente e pautado na segurança do paciente, cabendo então ao médico definir a possibilidade ou
não da transferência.

Uma en dade representante de consumidores se manifestou no sen do de que
qualquer alteração na rede deve ser feita de forma a assegurar a realização dos procedimentos já
agendados nos hospitais até então credenciados e que a transição para a nova rede não poderá
causar prejuízo na qualidade da prestação para o consumidor.
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Sugeriram que o diálogo sobre estas questões fosse ampliado, incluindo organizações
que representem pessoas portadoras de doenças crônicas ou de necessidades especiais, bem como
pacientes oncológicos e outros que necessitem de acompanhamento prolongado.

No caso das Gestantes, sugeriu-se definir um marco para assegurar que as estas
pudessem realizar o parto no hospital que foi descredenciado. Conforme sugestão, após a 32° semana
da gestação, caso o hospital fosse descredenciado, seria assegurado que as gestantes fossem lá
atendidas para este fim e que a operadora pagasse as despesas, diretamente ao prestador, até a alta
hospitalar, desde que o hospital mantivesse os valores da última tabela negociada com a operadora.

Uma das en dades manifestou, ainda, que as condições estabelecidas neste item não
coadunam com a atual polí ca de parto adequado, já que o parto natural pressupõe um não
agendamento da unidade hospitalar e da equipe médica.

No caso de Procedimentos sequenciais e/ou con nuos realizados em ambiente
hospitalar, foi sugerido que os beneficiários permaneçam sendo atendidos nos hospitais que foram
descredenciados, após o início do tratamento, até a conclusão do ciclo pré autorizado pela operadora,
desde que o prestador hospitalar mantenha a última tabela de valores contratualizada.

Uma das contribuições citou a norma que regula os contratos entre operadoras e
prestadores (RN nº 363/14), que prevê a possibilidade de con nuidade do atendimento em outro
prestador quando do descredenciamento. Conforme norma vo, o prestador deve indicar à operadora
os pacientes que se encontrem em tratamento con nuado, pré-natal, pré-operatório ou que
necessitem de atenção especial, inclusive emi ndo laudos, com as informações necessárias à
continuidade do tratamento com outro prestador.

Sugeriu-se, ainda, a possibilidade de manutenção da internação dos beneficiários até a
alta hospitalar, gestantes, bem como aqueles que estão fazendo tratamento con nuado/seriado, até
que seja possível a transferência do tratamento para outro prestador, a critério do médico assistente,
no prazo máximo de 12 meses da efetiva rescisão contratual.

Descrito acima as contribuições recebidas, dedicaremos a seguir a discussão para cada
proposta de manutenção de tratamento no prestador descredenciado.

Sobre a obrigatoriedade de a operadora manter a internação, quando do
descredenciamento da en dade hospitalar, desde que a transferência para outro hospital não seja
possível, conforme critério do médico e com a concordância do paciente ou familiares,
concordamos que a matéria ainda carece de um melhor embasamento jurídico e técnico, visando
evitar futuras e previsíveis judicializações.

Ressaltamos que o § 2º do ar go 17 da Lei 9656/98  já prevê que quando a subs tuição
do estabelecimento hospitalar ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do
consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas
até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. Excetuam-se os casos de subs tuição
do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de
internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para
outro estabelecimento equivalente, garan ndo a con nuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor.

Sobre a obrigatoriedade de a operadora garan r a realização do parto no hospital
descredenciado no período da gestação, as contribuições encaminhadas não foram acatadas visto que
o obje vo da proposta é possibilitar que a gestante que adquiriu um plano com o obje vo de u lizar
determinado(a) hospital/maternidade da rede credenciada, na ocasião do seu parto, possa u lizá-lo
para este fim, desde que tenha cumprido as carências previstas em Lei, mesmo que tal prestador
venha a ser descredenciado no curso de sua gestação.

Sabe-se que a rede de prestadores é parte fundamental na configuração da assistência,
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na conformação do preço do produto e na escolha do plano de saúde pelo beneficiário.

Complementarmente, foi acatada a sugestão de constar no contrato firmado entre
prestador e operadoras as regras para o cumprimento dessa obrigação.

Adicionalmente, entendemos que tal proposta não fere as diretrizes do parto adequado,
visto que o parto natural pressupõe um não agendamento da data e da equipe médica, podendo,
todavia, ocorrer em local pré-determinado que realize, inclusive, o parto natural de acordo com a
referida diretriz.

 

No que diz respeito aos beneficiários em tratamentos sequenciais e/ou con nuos,
entendemos que a proposta poderia estar confrontando com as disposições do art. 16 da RN 363, de
2014, uma vez que o referido norma vo prevê a possibilidade de con nuidade do tratamento em
outro prestador quando da rescisão contratual, desde que haja previsão contratual.

Artigo da RN 363 (vigente)

Art. 16. O prazo de vigência, os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão
do contrato devem ser expressos, inclusive quanto à:

I – (...)

II - obrigação de iden ficação formal pelo Prestador, pessoa sica ou jurídica, ao responsável
técnico da operadora dos pacientes que se encontrem em tratamento con nuado, pré-natal, pré-
operatório ou que necessitem de atenção especial, acompanhada de laudo com as informações
necessárias à con nuidade do tratamento com outro Prestador, respeitado o sigilo profissional,
sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 17 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998;

III - obrigação de comunicação formal pelo Prestador aos pacientes que se enquadrem no inciso II
deste artigo.

 

Adicionalmente, a Resolução Norma va nº 347, de 2014, que dispõe sobre a cobertura
de remoção de beneficiários de planos privados de assistência à saúde, também prevê a possibilidade
de remoção do beneficiário internado em prestador não credenciado para prestador credenciado,
desde que tenha cumprido a carência e com a ciência da operadora. Entende-se que, nesses casos, o
prestador “descredenciado” estaria englobado nessa previsão.

 Art. 2º A remoção de beneficiários que possuam planos privados de assistência à saúde com
segmentação hospitalar, que já tenham cumprido o período de carência, é obrigatória, a par r da
ciência da operadora de planos privados de assistência à saúde, quando ocorrer:

I - (...)

II - de hospital ou serviço de pronto-atendimento privado não cooperado, não referenciado, não
credenciado ao plano de saúde do beneficiário, e não pertencente à rede própria da operadora,
localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital cooperado,
referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do
beneficiário;

III - (...)

 

Diante do exposto, qualquer novo regramento que trate de transferência de pacientes
internados para outro prestador, deverá considerar as regras para remoção já disciplinadas.

Qualquer alteração nas regras de transferência de beneficiário ou possibilidade de
remoção para outro prestador, caberia avaliação sobre a necessidade ou não de alteração desses
outros normativos.

Destaca-se, por fim, que as regras para transferências e remoções já previstas na
legislação de Saúde Suplementar são pautadas apenas por critérios médicos. Atualmente, cabe ao
médico definir a possibilidade ou não da transferência do beneficiário para con nuidade do
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tratamento em outro prestador.

Por fim, considerando que os tratamentos con nuados podem ser realizados em
prestadores hospitalares e não hospitalares, torna-se necessária a harmonização das regras
dispostas e pretendidas para este tema. E por isso, concordamos que tal discussão merece maior
aprofundamento tendo em vista a existência de outros norma vos que tratam de temas similares
e/ou complementares.

Por todo o exposto, sugere-se que a proposta sobre a manutenção do atendimento nos
casos de internação seja re rada, uma vez que o texto da proposta sem o trecho ”a concordância do
paciente ou familiares” não trará ganhos considerando que já há previsão legal nesse sen do;  a
proposta sobre manutenção do tratamento nos casos de procedimentos sequenciais e/ou con nuos,
quando do descredenciamento do hospital, seja aprofundada, visando a harmonização das regras para
prestadores hospitalares e não hospitalares e maior clareza para o setor tendo em vista configurar
um tema de notável relevância para os envolvidos; e a proposta da possibilidade de realização do
parto em hospital que foi descredenciado, no período da gestação, seja mantida.

 

EXCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

 

A proposta apresentada não permite a exclusão parcial de serviços hospitalares, assim
como o serviço de urgência e emergência, nas en dades hospitalares cujo redimensionamento por
redução ocasione impacto sobre a massa assis da. Nesses casos, a eventual exclusão parcial de
serviços hospitalares deverá ser acompanhada da respectiva substituição.

Em relação a essa proposta, foi observado que a ANS estaria estabelecendo um
controle muito acima do previsto no diploma legal. Além disso, ao exigir autorização para a exclusão
de especialidades e serviços, estaria ferindo o princípio da livre negociação entre as partes e tornando
o processo extremamente oneroso e de difícil operacionalização.

Houve ainda uma preocupação no sen do de como se daria a verificação/fiscalização
dessas vedações propostas, uma vez que o sistema RPS não contém informações sobre os serviços
contratados nos prestadores hospitalares.

No que diz respeito a essa proposta, observamos que a exclusão parcial dos serviços
hospitalares de determinado prestador prescindiria de autorização do órgão regulador, visto que
conforme art. 17 da Lei 9656/98 apenas o redimensionamento por redução de prestador hospitalar da
rede das operadoras necessita de autorização prévia.

Entretanto, visando evitar o esvaziamento descontrolado dos serviços hospitalares
disponibilizados em prestadores integrantes da rede credenciada das operadoras e, considerando que
a par r da Lei 13.003, uma operadora de planos de saúde que descredencia prestadores de serviços
de atenção à saúde não hospitalares como clínicas, profissionais de saúde autônomos, serviços de
diagnós co por imagem e laboratórios, é obrigada a subs tuí-los, aponta-se como uma boa prá ca
regulatória, aproximar a regra de exclusão parcial de serviços hospitalares, assim como os de
urgência e emergência hospitalares, com as regras dos serviços não hospitalares.

A fiscalização do cumprimento dessas regras será por meio de monitoramentos e
denúncias encaminhadas para averiguação de indícios de irregularidade.

 

PORTABILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA REDE
HOSPITALAR
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A proposta apresentada traz a possibilidade dos beneficiários do produto, que tenha sua
rede hospitalar alterada, exercerem a portabilidade independente do prazo de permanência no
produto e de compatibilidade por faixa de preço.

A proposta visa possibilitar a portabilidade no caso de descredenciamento de prestador
hospitalar no município de contratação do plano pelo beneficiário.

Tendo sido descredenciado um hospital, dentro do referido município, o beneficiário
teria 3 meses (90 dias), contados da exclusão do prestador da rede, para solicitar a portabilidade por
motivo de alteração de rede credenciada, caso assim deseje.

A respeito desse tema, algumas en dades se manifestaram no sen do de que,
atualmente, a portabilidade já é garan da a qualquer beneficiário, a qualquer tempo, e que o
estabelecimento de uma nova portabilidade depreciaria ainda mais o ins tuto cujos requisitos
atualmente já são bem resumidos. 

Outras en dades solicitaram que se seja considerado o município de residência do
beneficiário e que para realizar a portabilidade, em virtude da alteração de rede, fossem cumpridos
os requisitos exigidos na RN 438/18.

Em relação ao prazo para realizar a portabilidade, sugeriram que o prazo seja de 60
dias e não 90 dias, uma vez que nos casos mais graves em que estabelece hipóteses de portabilidade
diferenciada, especial ou extraordinária, o prazo é  de 60 dias.

Uma das contribuições alertou para a situação do beneficiário internado que fosse
elegível da portabilidade por alteração na rede hospitalar, e assim desejasse.

Foi proposto que, alterna vamente a possibilidade de portabilidade, pudesse haver
isenção da cobrança de qualquer po de multa ou imposição de qualquer penalidade por rescisão
contratual, nos casos de alteração da rede hospitalar no município de contratação do plano.

Da análise das contribuições sobre a portabilidade nos casos de alteração de rede
hospitalar, acatamos a sugestão de redução do prazo para 60 dias com o obje vo de compa bilizar
com os casos mais graves em que se estabelecem hipóteses de portabilidade diferenciada, especial ou
extraordinária.

Com relação a considerarmos o município de contratação do plano pelo beneficiário e
não o município de residência, observamos que, o próprio Guia de Planos e as regras atuais de
Portabilidade já consideram o município de contratação para fins de iden ficação de produto
compatível.

Ademais, entendemos que, no município de contratação do plano, exista maior
probabilidade da relação dos prestadores com a operadora detentora do contrato com o beneficiário
ser de contratualização direta, o que possibilitaria a esta operadora uma melhor ingerência sobre sua
rede assistencial.

Observamos que para inclusão deste novo regramento sugere-se a alteração da RN nº
438, de 2018.

 

AUTOGESTÃO

 

A proposta encaminhada sugere regras específicas para alteração de rede hospitalar
pelas Autogestões.

Sabe-se que, por sua origem, as Autogestões possuem uma  maior facilidade
de comunicação entre beneficiários e gestores do plano, permi ndo que os planos se moldem para
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atender às necessidades da população assis da, oferecendo um custo de acordo com suas
possibilidades, além de garan r a par cipação dos beneficiários na gestão/administração de seu
próprio plano de saúde, ou seja, nos órgãos delibera vos dessas operadoras, sendo co-responsáveis
pela própria gestão da operadora, de forma paritária com os indicados pela direção da empresa.

Diante disso, a jus fica va para terem regras específicas é que, nas Autogestões, dadas
as suas especificidades de operação, os descredenciamentos que viessem a ocorrer na rede
assistencial já teriam sido previamente deliberados por um Conselho e uma parcela de seus
beneficiários já estariam cientes de tais alterações.

Importante destacar, que se a Diretoria Colegiada entender que as Autogestões
necessitam de regras específicas para alteração de rede, sugerimos contemplar a rede hospitalar e
não hospitalar.

Adicionalmente, seria necessário avaliar se tal tratamento seria dado a todas as
modalidades de Autogestão. De acordo com a definição constante do art. 2º da RN 137/2006, a
entidade de Autogestão possui três modalidades de administração de planos de saúde.

A primeira modalidade define-se como uma pessoa jurídica de direito privado que, por
intermédio de seu departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado, opera plano privado de
assistência à saúde exclusivamente aos sócios da pessoa jurídica, aos administradores e ex-
administradores da en dade de autogestão, a empregados e ex-empregados da en dade de
autogestão, aos aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à en dade de autogestão,
aos pensionistas dos beneficiários descritos acima, e ao grupo familiar e seus dependentes.

Já a segunda modalidade de Autogestão tem-se uma pessoa jurídica de direito privado,
de fins não econômicos que, vinculada à en dade pública ou privada patrocinadora, ins tuidora ou
mantenedora, opera plano privado de assistência à saúde exclusivamente a determinada categoria de
beneficiários. 

E, por úl mo, a Autogestão pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, de fins não
econômicos, cons tuída sob a forma de associação ou fundação, que opera plano privado de
assistência à saúde aos integrantes de determinada categoria profissional que sejam seus associados
ou associados de seu ins tuidor, bem como empregados, ex-empregados, administradores e ex-
administradores da própria en dade de autogestão, aposentados que tenham sido vinculados
anteriormente à própria en dade de autogestão, pensionistas desses beneficiários já descritos , e o
respectivo grupo familiar.

Além de todo exposto, o ar go 1º da Lei 9656/98 não excetua qualquer modalidade de
operadora para o cumprimento das regras ali dispostas.

Diante das jus fica vas aqui apresentadas, a área técnica propõe que este assunto seja
tratado de forma apartada do projeto em tela, que visa o aperfeiçoamento das regras para alteração
de rede hospitalar, uma vez está em curso projeto específico para alteração da RN nº 137/ 2006 que
dispõe sobre as entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar.

 

COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO

 

No que se refere à comunicação ao beneficiário, propomos alinhar a regra da
comunicação de alteração de rede hospitalar com as regras para no ficação do beneficiário por
inadimplência e suspensão de contratos, que estão sendo normatizadas.

Assim, deverão ser comunicadas de forma individualizada ao beneficiário, as exclusões
de rede hospitalar e de serviço de urgência e emergência ocorridas dentro do município de
contratação do plano.
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No que diz respeito a este item, as contribuições foram no sen do que a comunicação
aos beneficiários ocorresse nos mesmos moldes estabelecidos pela RN 365/14 para a comunicação de
alterações de rede não hospitalar tornando, portanto, faculta va às operadoras a comunicação de
forma individualizada ao beneficiário, priorizando a disponibilização da informação no portal das
mesmas.

Observamos que o obje vo da proposta apresentada é aumentar a informação do
beneficiário sobre as alterações ocorridas na rede credenciada contratada, desta forma, apenas a
atualização da rede hospitalar no portal Corpora vo da Operadora, já previsto atualmente, não está
sendo suficiente.

É de suma importância que o beneficiário tenha ciência dos descredenciamentos
hospitalares e serviços de urgência e emergência ocorridos na região de contratação de seu plano,
considerando que tal região seria aquela onde o beneficiário demandaria o atendimento, caso
necessário.

Ressaltamos que muitas das queixas recepcionadas na ANS referem que o beneficiário
tomou ciência do descredenciamento somente quando precisou do atendimento.

Portanto, além das regras de comunicação da subs tuição já dispostas no art. 17 da Lei
9656/98, que exige a comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência e da
obrigatoriedade de manter atualizados, em tempo real, os dados da rede assistencial nos sí os
eletrônicos das operadoras, de acordo com as disposições da RN 285/2011, a operadora deverá
comunicar, de forma individualizada ao beneficiário, as exclusões de rede hospitalar e de serviço de
urgência e emergência ocorridas dentro do município de contratação do plano.

Adicionalmente, deverá informar, em espaço reservado do seu Portal Coorpora vo,
todas as alterações de rede hospitalar (redimensionamentos por redução, subs tuições, exclusões
parciais de serviços hospitalares e exclusões de serviços de urgência e emergência) com 30 (trinta)
dias de antecedência da referida exclusão e a informação deverá permanecer acessível no sí o da
operadora por 180 dias, sem prejuízo da comunicação individualizada.

Observamos que excetuam-se do prazo de 30 dias de antecedência para fins
de comunicação, os redimensionamentos por redução mo vados por rescisão contratual entre a
en dade hospitalar e a operadora intermediária (rede indireta) e os redimensionamentos por
redução mo vados por encerramento das a vidades da en dade hospitalar, visto que nesses casos, a
operadora não tem governabilidade sobre tais descredenciamentos, que podem ocorrer
inesperadamente por determinação da Vigilância Sanitária, quando esta determina o fechamento de
uma en dade hospitalar, por exemplo, ou por vontade da operadora intermediária, quando esta
rescinde o contrato com o prestador. Nesse úl mo caso, o prazo de 30 dias de antecedência para a
comunicação se aplicaria para a operadora que detém o contrato direto com o prestador.

 

 

PROPOSTA FINAL:

 

Considerando as contribuições acatadas, os estudos e simulações realizados e as
sugestões oferecidas pela área técnica, segue proposta final para o tema: Aperfeiçoamento dos
Critérios de Alteração de Rede Hospitalar.

 

SUBSTITUIÇÃO DE ENTIDADES HOSPITALARES
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A avaliação para fins de equivalência na subs tuição deverá considerar a u lização dos
serviços hospitalares e do atendimento de urgência e emergência.

A comparação será feita para os seguintes serviços hospitalares, visto que, atualmente,
a ANS recebe as informações sobre a u lização dos serviços hospitalares por meio da TISS - Troca de
Informação de Saúde Suplementar, consolidadas da seguinte forma:

Internação Psiquiátrica;

Internação Obstétrica;

Internação Clínica;

Internação Cirúrgica;

Internação em UTI Neonatal;

Internação em UTI Pediátrica;

Internação em UTI Adulto;

Atendimento Urgência e Emergência Adulto; e

Atendimento Urgência e Emergência Pediátrico.

 Na alteração de rede hospitalar por subs tuição, será possibilitada a indicação de mais
de uma entidade hospitalar para exclusão, desde que estejam localizadas no mesmo município.

O prestador subs tuto deverá estar localizado no mesmo município da en dade
hospitalar a ser excluída. Em caso de indisponibilidade ou inexistência poderá ser indicado prestador
em município limítrofe ou na Região de Saúde.

Será possibilitada a contratação de outra(s) prestadores, hospitalares ou não, de forma
complementar, para fins de subs tuição de serviços hospitalares que não constem no prestador
substituto. 

A operadora poderá indicar estabelecimento para subs tuição já pertencente a rede de
atendimento do produto, desde que comprovado através de adi vo contratual, que houve aumento da
capacidade de atendimento, nos úl mos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo
excluídos. 

O prestador subs tuto será considerado novo na rede do produto a ser alterado desde
que tenha sido incluído até 90 dias da data da exclusão do prestador. 

 

REDIMENSIONAMENTO DE REDE POR REDUÇÃO

 

Cons tuirá impacto sobre a massa assis da, conforme previsão do art. 17 da Lei nº
9.656/98, a exclusão de en dades hospitalares responsáveis por até 80% dos atendimentos na região
de saúde do prestador que está sendo excluído, nos úl mos 12 meses, para os planos objeto do
redimensionamento (Curva ABC)[1].

Quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for mo vada por
encerramento de a vidades da en dade hospitalar, por rescisão contratual entre a en dade
hospitalar e a operadora intermediária (rede indireta), não se aplicará a análise de impacto à massa
assistida. A operadora deverá possuir documentação que comprove tais motivações. 

[1] A  curva A BC é um método de classificação de informações, para que se separem os itens de
maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número. Trata-se de
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classificação esta s ca, baseada no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos
materiais, baseada nas quan dades u lizadas e no seu valor. Também pode ser u lizada para
classificar clientes em relação aos seus volumes de compras ou em relação à lucra vidade
proporcionada; classificação de produtos da empresa pela lucratividade proporcionada e outras.

 

MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO CASO DE DESCREDENCIAMENTO DO
PRESTADOR HOSPITALAR

 

Deverão ser adotados o procedimento abaixo nos casos de alterações de rede
credenciada, seja por substituição ou redimensionamento de rede hospitalar:

 

- Assegurar que as gestantes que desejem realizar o parto no hospital que foi
descredenciado no período da sua gestação, sejam lá atendidas para este fim e que a operadora
pague as despesas diretamente ao prestador até a alta hospitalar na mãe e do recém-nascido até o
30º dia.

 

Ainda que a legislação já ampare a assistência do recém nascido até o 30º dia sob a
carência da mãe, destacamos essa obrigação para que o atendimento ao filho, que necessite de
internação após o nascimento, seja realizado no mesmo hospital onde a mãe realizou o parto.

 

Para cumprimento dessa obrigação, deverá estar es pulado no contrato com
prestadores cláusulas sobre o pagamento desse serviço, inclusive prevendo multa contratual em caso
de inobservância por uma das partes nos termos do artigo 16, II da RN nº 363/14.

 

EXCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATADOS

 

Nas en dades hospitalares cujo redimensionamento por redução ocasione impacto
sobre a massa assistida, não será permitida a exclusão parcial de serviços hospitalares.

Nesses casos, a eventual exclusão parcial de serviços hospitalares deverá ser
acompanhada da respectiva substituição.

 

EXCLUSÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

 

A exclusão de serviços de Urgência e Emergência situados dentro de en dades
hospitalares deverá obedecer à nova regra de exclusão parcial de serviços, haja vista a importância
desse tipo de serviço para os beneficiários.

Ou seja, nas en dades hospitalares cujo redimensionamento por redução ocasione
impacto sobre a massa assis da, não será permi da a exclusão de serviços de Urgência e
Emergência.

A eventual exclusão dos serviços de Urgência e Emergência, nesses casos, deverá ser
acompanhada da respectiva substituição.

 

Nota Técnica 46 (17144836)         SEI 33910.005859/2017-58 / pg. 14



PORTABILIDADE

 

Possibilidade dos beneficiários do produto, que tenha sua rede hospitalar alterada,
exercerem a portabilidade independente do prazo de permanência no produto e de compa bilidade
por faixa de preço.

Possibilitar a portabilidade no caso de descredenciamento de prestador hospitalar no
município de contratação do plano pelo beneficiário.

Tendo sido descredenciado um hospital, dentro do referido município, o beneficiário
teria 60 dias, contados da data da ciência pelo beneficiário do descredenciamento, para solicitar a
portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso assim deseje.

 

COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO

 

Deverão ser comunicadas de forma individualizada ao beneficiário, as exclusões de
rede hospitalar e de serviço de urgência e emergência ocorridas dentro do município de contratação
do plano. A forma de comunicação individualizada deverá ser a mesma proposta para no ficação do
beneficiário por inadimplência e suspensão de contratos, que estão sendo normatizadas.

Adicionalmente, deverá informar, em espaço reservado do seu Portal Coorpora vo,
todas as alterações de rede hospitalar (redimensionamentos por redução, subs tuições, exclusões
parciais de serviços hospitalares e exclusões de serviços de urgência e emergência) com 30 (trinta)
dias de antecedência da referida exclusão e a informação deverá permanecer acessível no sí o da
operadora por 180 dias, sem prejuízo da comunicação individualizada.

Excetuam-se do prazo de 30 dias de antecedência para fins de comunicação, os
redimensionamentos por redução mo vados por rescisão contratual entre a en dade hospitalar e a
operadora intermediária (rede indireta) e os redimensionamentos por redução mo vados por
encerramento das atividades da entidade hospitalar.

As formas de comunicação aqui tratadas não eximirá a operadora de atender as
demais disposições da RN 285, de 23 de dezembro de 2011.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

                         Sugere-se que a proposta final seja implementada por meio norma vo, uma vez que a
intenção é regulamentar o art. 17 da Lei 9.656/98 e trazer transparência para as regras de alteração
da rede hospitalar.

Cumpre-nos alertar que a regulamentação do art. 17 da Lei 9.656/98 a par r dos novos
critérios propostos impactará outros norma vos e sistemas da ANS, gerando as necessidades de
adequação abaixo:

1) no Sistema de Alteração de Rede Hospitalar para contemplar os novos critérios;

2) no Guia de Planos para contemplar a inserção da hipótese descredenciamento de
prestador hospitalar no município de contratação do plano do beneficiário;

3) na Resolução Norma va - 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"
para contemplar o não cumprimento das regras estabelecidas pela regulamentação setorial para a
exclusão parcial de serviços hospitalares e a exclusão de serviços de urgência e emergência
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contratados em entidades hospitalares;

4) na Resolução Norma va - 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, revoga a Resolução Norma va - RN n° 186, de 14 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a
regulamentação da portabilidade das carências previstas no inciso V do art. 12 da Lei n° 9.656, de 3
de junho de 1998, e sem a imposição de cobertura parcial temporária, e revoga os ar gos 1º, 3º, 4º e
7º e o §2º do ar go 9º, todos da RN n° 252, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre as regras de
portabilidade e de portabilidade especial de carências", para contemplar o exercício da portabilidade
em decorrência do descredenciamento de prestador hospitalar no município de contratação do plano
do beneficiário;

Por fim, propõe-se o encaminhamento desta Nota Técnica para aprovação superior
com sugestão de encaminhamento à DIRAD/DIPRO para aprovação do  Diretor e, posteriormente  à
Diretoria Colegiada para autorizar a realização Consulta Pública.
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Assunto Proposta da ANS Contribuição

A legislação setorial admite a contratação parcial dos serviços de um 

hospital.

Para a verificação da equivalência, OBVIAMENTE devem ser 

comparados os serviços contratados com o hospital substituído e 

aqueles que serão contratados com o hospital substituto (que ainda 

não realizou atendimento com a operadora – não tem TISS).

Deve ser estabelecido um critério para checagem se a utilização de 

determinado serviço é recorrente ou excepcional (por exemplo, 

artigos 4 e 5 da RN 259/11 ou atendimento por liminar judicial)

Deixar claro que podem ser contratos serviços de uma ou mais 

entidades hospitalares.

A expressão“de forma complementar” deve englobar a 

possibilidade de contratação de serviços de outros prestadores, de 

assistência hospitalar ou demais estabelecimentos, de forma total 

ou parcial.

Considerar não só as grandes capitais, mas também as regiões do 

país onde não há oferta de hospitais

Em caso de indisponibilidade ou inexistência também em município 

limítrofe ou na mesma região de saúde, devidamente comprovada, 

que a exclusão será autorizada sem a necessidade de substituição.

O conceito de “indisponibilidade” deve ser ampliado, para prever 

também os casos em que a própria entidade hospitalar não deseja 

contratar com determinada operadora.

Deve ser ampliado para, no mínimo, 12 meses

Deve ser retirada da proposta “desde que não tenha sido utilizada 

em outra substituição”, pois não faz sentido. 

Deve ser ampliado para, no mínimo, 12 meses.

Deve ficar explicito na legislação qual será o termo inicial da 

contagem do referido prazo.

Substituição

O prestador substituto deverá dispor dos 

serviços hospitalares contratados na entidade 

hospitalar a ser excluída, em que tenha ocorrido 

utilização nos últimos 12 meses. A avaliação 

também levará em consideração o atendimento 

de urgência e emergência para fins de 

equivalência na substituição.

Será possibilitada a indicação de mais de uma 

entidade hospitalar para exclusão, desde que 

estejam localizadas no mesmo Município. O 

prestador substituto deverá estar localizado no 

mesmo município da entidade hospitalar a ser 

excluída. Em caso de indisponibilidade ou 

inexistência poderá ser indicado prestador em 

município limítrofe ou na Região de Saúde.

Entidade: UNIMED DO BRASIL

O prestador substituto poderá ter sido incluído 

na rede do produto há até 90 dias da data da 

exclusão do prestador a ser substituído, desde 

que não tenha sido utilizado em outra 

substituição;

A operadora poderá indicar prestador para 

substituição já pertencente à rede assistencial do 

produto desde que tenha havido ampliação de 

serviços hospitalares anteriormente não 

prestados ou não contratados, nos últimos 90 

dias.

Substituição

Será possibilitada a contratação de outra(s) 

entidade(s), de forma complementar, para fins 

de substituição de serviços hospitalares que não 

constem no prestador substituto.

Substituição

Substituição

Substituição
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Texto em analogia ao previsto no artigo 3º, §1º da RN nº 365/14.

Em analogia ao artigo 8, III, da RN nº 365/14, deve haver a previsão 

da possibilidade de exclusão da entidade hospitalar sem a 

necessidade de substituição, nos casos em que o prestador exigir 

caução ou qualquer outra prestação pecuniária diretamente aos 

beneficiários, bem como nos casos de fraude devidamente 

comprovada contra a operadora.

Se for interesse exclusivo do hospital  não prestar serviços 

hospitalares à operadora, não há que se falar em processo de 

redimensionamento por redução e, tampouco, em autorização por 

parte da ANS.  A ANS não pode impor unilateralmente ao hospital a 

obrigação de manter-se vinculado a uma operadora. Trata-se se 

uma afronta à livre concorrência. No caso de iniciativa por parte do 

hospital, a exclusão deve ser sumariamente autorizada, cabendo a 

operadora assegurar o atendimento necessário nos termos da RN 

nº 259/11.

A regra interna e atual da DIPRO/ANS, que reduz a “avaliação da 

capacidade operacional a ser reduzida e o impacto sobre a massa 

assistida” em seu houve ou não atendimento nos últimos 12 meses 

deve ser extirpada da legislação, pois não encontra amparo legal, 

nem técnico

A proposta dos 80% da DIPRO/ANS deve ser revista. Além de não 

ser clara o suficiente, não se aplica às operadoras de pequeno porte 

localizadas longe dos grandes centros. A regulação não pode ditar 

normas apenas para as grandes capitais do país, como São Paulo e 

Rio de Janeiro, se esquecendo que existem municípios no país em 

que há escassez de hospitais em que a regra de 80% ocasionaria a 

impossibilidade de alteração na rede hospitalar

Possibilidade de autorização para redimensionamento por redução 

da rede hospitalar de qualquer prestador sempre que ele atender 

menos de 20% dos atendimentos aos beneficiários nos últimos 12 

meses.

Nos casos de inexistência ou indisponibilidade de prestadores, 

devidamente comprovada, o redimensionamento deverá ser 

aprovado, cabendo a operadora assegurar o atendimento conforme 

artigos 4º e 5º da RN n 259/11.

Deferimento sumário de redimensionamento por redução caso seja 

comprovada, via TISS, a ausência de atendimento por parte do 

prestador hospitalar, a qualquer beneficiário, nos últimos 90 dias.

Substituição

Redimensionamento

Constituirá impacto sobre a massa assistida, a 

exclusão de entidades hospitalares responsáveis 

por 80% dos atendimentos na região de saúde 

do prestador que está sendo excluído, nos 

últimos 12 meses, para os planos objeto do 

redimensionamento.

Redimensionamento

Constituirá impacto sobre a massa assistida, a 

exclusão de entidades hospitalares responsáveis 

por 80% dos atendimentos na região de saúde 

do prestador que está sendo excluído, nos 

últimos 12 meses, para os planos objeto do 

redimensionamento.

A operadora poderá indicar prestador para 

substituição já pertencente à rede assistencial do 

produto desde que tenha havido ampliação de 

serviços hospitalares anteriormente não 

prestados ou não contratados, nos últimos 90 

dias.
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Também não se aplicará a análise de impacto à massa assistida as 

exclusões de prestador hospitalar ocasionadas por Interesse 

exclusivo do prestador. 

Em analogia ao previsto no artigo 3º, §1º da RN nº 365/14, a 

DIPRO/ANS deveria autorizar redimensionamento se a operadora 

solicitante comprovar, por aditivo contratual, que houve aumento 

na capacidade de atendimento correspondente aos serviços que 

estão sendo excluídos, via recursos próprios ou contratualizados.

Em analogia ao artigo 8, III da RN nº 365/14, deve haver a previsão 

de autorização automática do processo de redimensionamento nos 

casos em que o prestador exigir caução ou qualquer outra 

prestação pecuniária diretamente aos beneficiários, bem como nos 

casos de fraude.

Redimensionamento - Exclusão parcial de 

serviços hospitalares

 Nas entidades hospitalares cujo 

redimensionamento por redução ocasione 

impacto sobre a massa assistida não será 

permitida a exclusão parcial de serviços 

hospitalares.                    Para os serviços de 

Urgência e Emergência situados dentro de 

entidades hospitalares, a exclusão deverá 

obedecer a nova regra de exclusão parcial de 

serviços.

A legislação setorial admite a contratação parcial dos serviços de um 

hospital por parte das operadoras

Concorda com a possibilidade de manutenção da internação dos 

beneficiários até a alta hospitalar, gestantes, bem como aqueles 

que estão fazendo tratamento continuado/seriado, até que seja 

possível a transferência do tratamento para outro prestador, a 

critério do médico assistente, no prazo máximo de 12 meses da 

efetiva rescisão contratual.

A única forma regulatória de induzir essa manutenção é através de 

estipulação contratual, nos termos já existentes no artigo 16, II da 

RN nº 363/14. A ANS não possui atribuição legal de exigir que um 

prestador mantenha um contrato com uma operadora, se assim não 

for seu desejo. Mas pode obrigar que a operadora estipule no 

contrato com prestadores cláusula nesse sentido, inclusive 

prevendo multa contratual em caso de inobservância por uma das 

partes.

A regras de portabilidade apresentadas pela DIPRO/ANS, de 

qualquer forma, por si só já assegurariam a continuidade do 

atendimento se esse for o interesse do beneficiário.

Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Manutenção do atendimento:     Assegurar que 

na hipótese de o descredenciamento ocorrer 

durante período de internação do beneficiário  o

estabelecimento obriga-se a manter a internação 

(...)    Assegurar que os pacientes, no caso de 

procedimentos sequenciais e/ou

contínuos realizados em ambiente hospitalar, 

permaneçam sendo atendidos (...)    Assegurar 

que as gestantes que desejem realizar o parto no 

hospital que foi descredenciado no período da 

sua gestação, sejam lá atendidas (...)

Redimensionamento

Não se aplicará a análise de impacto à massa 

assistida nas exclusões de prestador hospitalar 

ocasionadas por: • encerramento de atividades 

da entidade hospitalar • rescisão contratual 

entre a entidade hospitalar e a operadora 

intermediária (rede indireta)
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Redimensionamento/Substituição PROPOSTA PROCON/SP: [...] sugerimos que os 

beneficiários sejam consultados, através de 

pesquisa sobre a alteração da rede hospitalar, 

como forma de minimizar os impactos negativos

Deve ser refutada a ideia de ouvir beneficiários a cada alteração e 

rede hospitalar, por ser completamente impraticável do ponto de 

vista operacional e não estar amparada pelas regras de liberdade 

econômica

Comunicação do Beneficiário

PROPOSTA DA ABRAMGE E FENASAÚDE: os 

beneficiários devem ser comunicados com 60 

dias de antecedência sobre alterações na rede 

hospitalar:

Por questões operacionais, que seja mantida a regra de 

comunicação de 30 dias de antecedência prevista no artigo 17 

“caput” da Lei 9656/98 para substituição de rede hospitalar e que 

esse seja o mesmo prazo para redimensionamento.

Suspensão Temporária de Atendimento

A legislação atual prevê

 duas situações que desobrigam as operadoras 

solicitarem a alteração na rede: obra ou reforma 

no espaço físico ou intervenção

de órgão público

 Aplicar também para : falta de segurança do paciente devidamente 

comprovada; documentação irregular, como Alvará da Vigilância 

Sanitária e/ou Alvará de

Localização e Funcionamento; fraude comprovada; troca de 

mantenedora.

Assunto Proposta da ANS Contribuição

A operadora poderá indicar prestador para 

substituição já pertencente à rede assistencial do 

produto desde que tenha havido ampliação de 

serviços hospitalares anteriormente não 

prestados ou não contratados, nos últimos 90 

dias.

Será possibilitada a indicação de mais de uma 

entidade hospitalar para exclusão e, o prestador 

substituto poderá ter sido incluído na rede do 

produto há até 90 dias da data da exclusão do 

prestador a ser substituído, desde que não tenha 

sido utilizado em outra substituição;

Substituição

Apenas a ampliação que incluir serviços anteriormentenão 

prestados está sendo considerada, contudo, uma ampliação da 

capacidade

de atendimento nos serviços já existentes, está

sendo desconsiderado. Deve-se tornar possível utilizar nosocômio 

que tenha ampliado sua capacidade de atendimento, seja para

inclusão de novos serviços ou para ampliação de serviços já 

existentes

Substituição

Entidade: COPASS SAÚDE, CASACARESC, OLIVEIRA RODARTE , Associação de Assistência à Saúde da Amagis,  ABERTTA SAÚDE, UNIMED CARUARU, CLIMEPE

Se um hospital pode substituir vários outros, independente da 

capacidade de atendimento, e se a proposta é de permitir a 

utilização de prestador já vinculado à rede nos últimos 90 dias, não 

se fundamenta restringir o uso desse prestador em face da 

ocorrência de substituições anteriores, já que ele poderia substituir 

ambos os hospitais descredenciados se a substituição estivesse 

ocorrendo no mesmo momento. Deve ser permitida a substituição 

por prestador incluído na rede nos últimos 180 (cento e oitenta) 

dias independente de já ter sido utilizado em outro processo de 

substituição, desde que atenda aos critérios de equivalência.
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Redimensionamento

A proposta não traz regras diferenciadas quando 

o redimensionamento

por redução se dá a pedido do prestador.

Manter a possibilidade já existente de redimensionamento por 

redução sem análise de impacto sobre a massa

assistida para os casos em que a rescisão partir do prestador. 

Nesses casos, se a Operadora já possuir todos os hospitais daquela 

região

contratados, não conseguirá redimensionar nem substituir, ficando 

a mercê da

vontade do prestador.

Redimensionamento - Exclusão parcial de 

serviços hospitalares

 Nas entidades hospitalares cujo 

redimensionamento por redução ocasione 

impacto sobre a massa assistida não será 

permitida a exclusão parcial de serviços 

hospitalares.

A proposta apresentada pela ANS 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. 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.

Na hipótese de o descredenciamento ocorrer 

durante período de internação do beneficiário, o 

estabelecimento

obriga-se a manter a internação e a operadora a 

pagar as despesas, diretamente ao prestador, 

até a alta hospitalar, desde que a

transferência para outro hospital não seja 

possível, conforme critério do médico e com a 

concordância do paciente ou familiares

Assegurar a Operadora a prerrogativa de remoção do beneficiário 

para outro hospital apto a continuidade da assistência, salvo por 

impossibilidade clínica atestada pelo médico assistente, 

desobrigando a Operadora do ônus da continuidade da assistência 

caso o beneficiário ou seus familiares recusem a remoção 

Constituirá impacto sobre a massa assistida, a 

exclusão de entidades hospitalares responsáveis 

por 80% dos atendimentos na região de saúde 

do prestador que está sendo excluído, nos 

últimos 12 meses, para os planos objeto do 

redimensionamento.

Mesmo que adotado o sentido da regra, o critério apresentado só 

se sustentaria em uma situação em que o prestador a ser excluído 

representasse,

INDIVIDUALMENTE, mais de 50% dos atendimentos na Região de 

Saúde. Deve ser adotado:                                  a) Média das 

Internações ocorridas nos últimos 12

meses no Hospital que será excluído

________________________________________________

b) Média de Leitos disponíveis nos últimos 12 meses

nos Hospitais restantes, integrantes daquela Região

de Saúde                                                                                   Se “b” for 

maior que “a”, não haverá impacto sobre a massa assistida. Se

“a” for maior do que “b”, haverá impacto sobre a massa assistida

Redimensionamento

Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Anexo da NT 46 - Resumo das contribuições (17196758)         SEI 33910.005859/2017-58 / pg. 21



Garantir

aos beneficiários em gestação ou tratamento 

continuado, a continuidade

de atendimento em prestador descredenciado

Uma vez descredenciado o nosocômio, a Operadora não poderia 

mais assegurar atendimentos junto ao prestador por não ter mais 

contrato com o mesmo.  . Inclusive a própria norma que regula os 

contratos entre

Operadoras e prestadores, que em seu artigo 16 expressamente 

prevê que o

prestador descredenciado deve indicar a Operadora os beneficiários 

nessa

situação, inclusive emitindo laudos, para possibilitar a continuidade 

do

atendimento em outros prestadores.

Possibilidade  de portabilidade  nos casos de 

descredenciamento de entidade hospitalar no 

município  de contratação do plano.

A proposta da ANS encontra diversas dificuldades técnicas para sua

implantação, começando por se basear no município de contratação 

do plano,

uma vez que o município de contratação não é uma informação de 

fácil acesso

Alteração de Rede - Portabilidade
Estabelece  prazo de 90 dias para portabilidade 

por alteração na rede credenciada.

Está em desacordo com todas as práticas atuais da Agência para 

portabilidade. Nos casos mais graves em que estabelece hipóteses

de portabilidade diferenciada, especial ou extraordinária, o prazo 

para

portabilidade seria de 60 dias e não 90 dias. Deve-se estabelecer 

prazo de 60 dias caso se opte por uma hipótese de portabilidade 

diferenciada para esse caso.

Redimensionamento

Possibilidade do prestador

requerer unilateralmente a suspensão 

temporária de atendimento em face de

suas necessidades.

Incluir previsão que possibilite também a

Suspensão Temporária de Atendimento ser solicitada por 

necessidade

provisória da Operadora.

Redimensionamento

Aproximar as regras

para alteração da rede hospitalar das regras para alteração da rede 

não

hospitalar. Prever hipótese de redimensionamento por redução da 

rede hospitalar

sem análise de impacto sobre a massa assistida, nos casos de 

Redução da população atendida em determinada região.

Redimensionamento

Possibilidade de redimensionamento da rede no 

caso de encerramento das

atividades ofertadas pelo prestador

Deve haver uma substituição e não redimensionamento nos

casos elencados, de modo que o prestador que substituirá execute 

os mesmos

serviços do prestador substituído

Redimensionamento

Em caso de rescisão contratual, o CFO considera que não é caso de

redimensionamento, mas de substituição, mantendo-se a 

capacidade e qualidade

do atendimento.

Entidade: CFO

Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento
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Redimensionamento/Substituição

Inexigibilidade de alteração de rede nos casos de 

suspensão temporária de

atendimento 

Caso

haja a suspensão temporária de atendimento, a rede deve manter 

essa

capacidade total por meio da inserção de outro prestador na 

composição da rede.

Substituição
Aproveitamento de prestadores recém-

credenciados nos processos de substituição

O CFO considera que essa substituição pode ocorrer após o término 

do contrato

entre as partes. No entanto, deve ser observada e mantida a 

capacidade de

atendimento.

Assunto Proposta da ANS Contribuição

Substituição

 O prestador substituto deverá dispor dos 

serviços hospitalares contratados na entidade 

hospitalar a ser excluída, em que tenha

ocorrido utilização nos últimos 12 meses

O prestador substituto não precisará dispor de

todos os serviços hospitalares e não hospitalares antes 

disponibilizados. O critério de “equivalência” hoje utilizado pela ANS 

para a troca de fornecedores não mais valerá, deixando o 

consumidor

em desvantagem, pois continuará pagando por um plano de saúde, 

com exclusão de rede de serviço hospitalar oferecida pelo antigo

prestador.

Substituição

Será possibilitada a indicação de mais de uma

entidade hospitalar para exclusão, desde que 

estejam localizadas no mesmo Município.

Poderá

haver a exclusão de mais um prestador, sem que haja a 

obrigatoriedade de igual substituição, quantitativa, de novos 

prestadores,

situação essa que contribui para a diminuição da rede de 

prestadores do plano do beneficiário.

Substituição

A operadora poderá indicar prestador para 

substituição que já pertença à rede assistencial, 

desde que tenha havido ampliação

de serviços hospitalares anteriormente não 

prestados ou não contratados nos últimos 90 dias

Se for num prestador que não fornece um bom serviço ao 

consumidor, mas ampliou sua capacidade de

atendimento, para o beneficiário haverá o prejuízo em manter na 

rede um prestador ineficiente

Redimensionamento

Constituirá impacto sobre a massa assistida, a 

exclusão de entidades hospitalares responsáveis 

por 80% dos atendimentos na região de saúde 

do prestador que está sendo excluído, nos 

últimos 12 meses, para os planos objeto do 

redimensionamento.

Tal proposta acaba sendo benéfica ao consumidor, já que impede a 

retirada de prestadores mais utilizados na rede de saúde, havendo 

assim uma sensibilidade por parte da agência em não excluir da 

rede grupo de prestadores mais utilizados pelo

consumidor

Entidade: PROCON SP
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Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Manutenção do atendimento:     Assegurar que 

na hipótese de o descredenciamento ocorrer 

durante período de internação do beneficiário  o

estabelecimento obriga-se a manter a internação 

(...)    Assegurar que os pacientes, no caso de 

procedimentos sequenciais e/ou

contínuos realizados em ambiente hospitalar, 

permaneçam sendo atendidos (...)    Assegurar 

que as gestantes que desejem realizar o parto no 

hospital que foi descredenciado no período da 

sua gestação, sejam lá atendidas (...)

As propostas acima se mostram benéficas ao consumidor, pois 

apontam para a possibilidade do beneficiário do plano permanecer

em um hospital descredenciado da rede até o término do 

tratamento ou da gestação, bem como realizar a portabilidade 

quando houver o

descredenciamento de um prestador, contribuindo assim para o 

equilíbrio da relação de consumo

Alteração de Rede - Portabilidade

Portabilidade em função do descredenciamento 

de prestador hospitalar, no caso de o 

beneficiário desejar, independente do

tempo de permanência no plano ou para os 

descredenciamentos que ocorrerem no 

município de contratação do plano

A proposta se mostra benéfica ao consumidor, pois apontam para a 

possibilidade do beneficiário do plano permanecer

em um hospital descredenciado da rede até o término do 

tratamento ou da gestação, bem como realizar a portabilidade 

quando houver o

descredenciamento de um prestador, contribuindo assim para o 

equilíbrio da relação de consumo

Redimensionamento/Substituição

Mantemos nossa sugestão de que os

beneficiários sejam sempre consultados, mediante realização de 

pesquisa sobre a alteração da rede hospitalar, de forma a minimizar 

os

impactos negativos e como forma de orientar as decisões das 

operadoras que terão uma avaliação prévia dos beneficiários.

Assunto Proposta da ANS Contribuição

Substituição

O prestador substituto deverá estar localizado 

no mesmo município da entidade hospitalar a ser 

excluída. Em caso de indisponibilidade ou 

inexistência poderá ser indicado prestador 

em município limítrofe ou na Região de Saúde

As regras de substituição hospitalar, em todas as hipóteses, devem 

permitir que sejam considerados como alternativas prestadores 

substitutos de municípios limítrofes e da mesma região de saúde

Substituição

A operadora poderá indicar prestador para 

substituição já pertencente à rede assistencial do 

produto desde que tenha havido ampliação de 

serviços hospitalares anteriormente não 

prestados ou não contratados, nos últimos 90 

dias.

Possibilidade de indicação de prestadores que já pertençam à rede 

de prestadores da operadora, desde que a

operadora apresente declaração do prestador de que houve 

aumento da capacidade de

atendimento ou para especialidades e serviços que não tenham sido 

contratados anteriormente, há 180 dias, e não 90 dias.

Entidade: FENASAÚDE
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Redimensionamento

A constituição de impacto sobre a massa

assistida por meio da exclusão de entidades 

hospitalares responsáveis por 80% 

 dos atendimentos da região de saúde de um 

determinado plano

É uma regra que mantém um dos problemas mais graves da

atual regulamentação, porque possibilita poder de mercado para 

determinados prestadores e

prejudica a livre concorrência. Esta regra pode contribuir para a 

resistência entre os prestadores de serviços em saúde em

abandonar o modelo de pagamento por procedimento. Sugere-se 

tomar por constituição de impacto sobre a massa assistida a

exclusão de entidades hospitalares responsáveis por 50% dos 

atendimentos da região de saúde

nos últimos 12 meses

Redimensionamento

Pela proposta, 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

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.

Redimensionamento
Conforme proposta , os critérios de qualidade 

não seriam utilizados nesse primeiro momento.

Que seja possível realizar o redimensionamento de prestadores

hospitalares a partir de critérios de qualidade, utilizando 

indicadores de desempenho já

elencados em projetos da própria Agência, tais como taxa de parada 

cardiorrespiratória em UTI,

taxa de mortalidade hospitalar e taxa de infecção em sítio cirúrgico. 

Ademais,

a Anvisa também disponibiliza informações sobre a qualidade

de hospitais que podem ser utilizados como parâmetro

Redimensionamento

A proposta não traz regras diferenciadas quando 

o redimensionamento

por redução se dá a pedido do prestador.

  A operadora não pode ser penalizada com o dever

de substituir se a vontade é do prestador, desde que a operadora 

demonstre a suficiência de

rede para atender os beneficiários

Redimensionamento/Substituição

Quando os prestadores são

incluídos em produtos exclusivos para determinados clientes, a  

demanda por alteração de rede,

nestes casos, parte do próprio estipulante, motivo pelo qual deve 

haver uma regra diferenciada

nestes casos.

Redimensionamento - Exclusão parcial de 

serviços hospitalares

 Nas entidades hospitalares cujo 

redimensionamento por redução ocasione 

impacto sobre a massa assistida não será 

permitida a exclusão parcial de serviços 

hospitalares.

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
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Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Manutenção do atendimento no prestador 

descredenciado nas hipóteses: de internação do 

beneficiário, gestantes que desejem realizar o 

parto no hospital que foi descredenciado 

durante a gestação e no caso de tratamentos 

sequenciais e/ou contínuos realizados em 

ambiente hospitalar, a critério do médico 

assistente e com a concordância do paciente ou 

de seus familiares.

A manutenção desses atendimentos, nos termos propostos, 

ensejará a manutenção de vínculos praticamente permanentes 

entre operadoras e prestadores  que não desejam a continuidade da 

relação comercial.  A sugestão é que a

manutenção de atendimentos seja garantida observando-se 

exclusivamente critérios médicos.

Uma vez que a troca de prestador não apresente riscos à saúde do 

paciente, ela deve ser

permitida, independentemente da vontade do paciente ou da 

família.

Alteração de Rede - Portabilidade

A proposta da Agência permite que

ela seja realizada a qualquer tempo, desde que 

haja descredenciamento no município de

contratação do plano

Sugerimos que as operadoras

informem os seus beneficiários da alteração, conforme previsto na 

regulação, e disponibilizem

canais específicos de atendimento para clientes que desejem 

realizar a portabilidade em virtude

da alteração de rede, desde que cumpram os requisitos exigidos na 

RN 438

Comunicação ao beneficiário

Alinhar a regra da comunicação de alteração de 

rede hospitalar, de

forma individualizada ao beneficiário, com as 

regras para notificação do beneficiário por 

inadimplência e

suspensão de contratos, que estão sendo 

normatizadas. Propõe-se que sejam 

comunicadas de forma individualizada ao 

beneficiário, as exclusões

de rede hospitalar e de serviço de urgência e 

emergência ocorridas dentro do município de 

contratação

do plano.

Que a comunicação aos beneficiários ocorra nos mesmos

moldes estabelecidos pela RN 365/14 para a comunicação para as 

alterações de rede não hospitalar

tornando, portanto, facultativa às operadoras a comunicação de 

forma

individualizada ao beneficiário e priorizando a disponibilização da 

informação no portal das

mesmas.

Assunto Proposta da ANS Contribuição

Comunicação ao beneficiário

Alinhar a regra da comunicação de alteração de 

rede hospitalar, de

forma individualizada ao beneficiário, com as 

regras para noficação do beneficiário por 

inadimplência e

suspensão de contratos, que estão sendo 

normatizadas. Propõe-se que sejam 

comunicadas de forma individualizada ao 

beneficiário, as exclusões

de rede hospitalar e de serviço de urgência e 

emergência ocorridas dentro do município de 

contratação

do plano.

Afigura-se mister um maior

detalhamento, notadamente por configurar um tema de notável 

importância no setor, a fim de reduzir a

assimetria de informação e de dar oportunidade ao beneficiário de 

acompanhar as alterações em sua rede de

acesso.

Entidade: DIFIS/ANS
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Autogestões
Regras específicas para alteração de rede 

hospitalar pelas Autogestões

Apresentação da proposta para que a discussão pudesse ser 

aprofundada com a eventual colaboração da DIFIS

Redimensionamento

Os prestadores que acumularem 80% das 

internações em uma mesma região

de saúde do usuário do plano, não podem ser 

excluídos, pois tal situação acarretaria em 

impacto da massa assistida.

Seria relevante a  apresentação de simulações ou estudos prévios 

de quais seriam os impactos das alterações propostas.

Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Manutenção do atendimento no prestador 

descredenciado nas hipóteses: de internação do 

beneficiário, gestantes que desejem realizar o 

parto no hospital que foi descredenciado e no 

caso de tratamentos sequenciais e/ou contínuos 

realizados em ambiente hospitalar, a critério do 

médico assistente e com a concordância do 

paciente ou de seus familiares.

Harmonizar a proposta a discussão que está ocorrendo na alteração 

da RN n˚ 363/2014, especialmente sobre o

elemento adicional de que a remoção exigiria a “concordância dos 

familiares

Alteração de Rede - Portabilidade

A proposta da Agência permite a portabilidade a 

qualquer tempo, desde que haja 

descredenciamento no município de

contratação do plano

Embora seja mencionada

a alteração do art. 8˚ da RN n˚ 438/2018, seria fundamental 

esclarecer se todas as regras desse dispositivo

seriam aplicáveis na proposta de novo tipo de portabilidade.  Deixar 

clara a situação do beneficiário

internado que poderia portar: na eventualidade do hospital em que 

está internado estiver na iminência de

sair da rede do produto e ele optar pela portabilidade, a remoção 

seria imediata ou teria que obedecer os

critérios de concordância dos familiares e do médico?

Redimensionamento - Exclusão parcial de 

serviços hospitalares

 Nas entidades hospitalares cujo 

redimensionamento por redução ocasione 

impacto sobre a massa assistida não será 

permitida a exclusão parcial de serviços 

hospitalares.

Considerando que o sistema RPS não contém informações sobre os 

serviços

contratados nos prestadores hospitalares, seria relevante esclarecer 

como se daria a verificação dessas

vedações propostas. Haveria incidência de Taxa?!

Assunto Proposta da ANS Contribuição

Entidade: SINOG
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Redimensionamento

A proposta não traz regras diferenciadas quando 

o redimensionamento

por redução se dá a pedido do prestador.

Manter as atuais disposições sobre possibilidade de redução da 

rede nas hipóteses de encerramento de atividades e 

descumprimento contratual pelo prestador

Subtituição

O prestador substituto poderá ter sido incluído 

na rede do produto há até 90 dias da data da 

exclusão do prestador a ser substituído, desde 

que não tenha sido utilizado em outra 

substituição.

Aproveitamento de prestadores recentemente credenciados para 

fins de substituição.

Suspensão temporária de atendimento

A legislação atual prevê

duas situações que desobrigam as operadoras 

solicitarem alteração na rede: obra ou reforma 

no espaço físico ou intervenção

de órgão público

Que seja mantida a possibilidade de suspensão temporária de 

atendimento sem exigência de substituição

Redimensionamento/Substituição
Alinhamento dos critérios de análise das alterações de rede 

hospitalar com os da rede  não hospitalar

Assunto Proposta da ANS Contribuição

Substituição

Avaliação de equivalência:

Comparação direta e quantitativa dos

recursos presentes/utilizados para os

serviços exclusivamente hospitalares

e atendimentos de urgência ou

emergência

Manutenção da regra atual que

considera como comparativo todos os serviços

contratados, uma vez que a consideração

unicamente das internações e atendimento de

urgência e emergência desconsidera a complexidade

da estrutura disponibilizada aos beneficiários de

planos de saúde.

Substituição

A operadora poderá indicar

prestador para substituição já

pertencente à rede assistencial do

produto desde que tenha havido

ampliação de serviços

hospitalares anteriormente não

prestados ou não contratados, nos

últimos 90 dias

Sugere o afastamento da proposta, dado

que a ampliação dos serviços de um prestador já

pertencente à rede do produto não importa na real

capacidade de atendimento.

Substituição

O prestador substituto poderá ter

sido incluído na rede do produto há

até 90 dias da data da exclusão do

prestador a ser substituído, desde

que não tenha sido utilizado em outra

substituição

As regras para a alteração de

rede hospitalar devem ser bastante claras e

 rígidas.

A proposta apresentada acaba enfraquecendo o

direito do consumidor

Entidade: ANAHP
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Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Manutenção do atendimento no prestador 

descredenciado nas hipóteses: de internação do 

beneficiário, gestantes que desejem realizar o 

parto no hospital que foi descredenciado e no 

caso de tratamentos sequenciais e/ou contínuos 

realizados em ambiente hospitalar, a critério do 

médico assistente e com a concordância do 

paciente ou de seus familiares.

A proposta da ANS

deve ser apresentada com certa ponderação em

relação ao pagamento, exigindo-se, por exemplo, o

cumprimento dos termos pactuados em contrato,

inclusive no que diz respeito ao reajuste das tabelas

de preço.

Redimensionamento

Impacto sobre a massa assistida:

a exclusão de entidades hospitalares

responsáveis por 80% dos

atendimentos na região de saúde do

prestador que está sendo excluído,

nos últimos 12 meses, para os planos

objeto do redimensionamento

Para que o cálculo de impacto sobre a

massa assistida corresponda à realidade, a avaliação

de utilização deve considerar todos os serviços

realizados pelos beneficiários, inclusive atendimentos

ambulatoriais.

Redimensionamento - Exclusão parcial de 

serviços hospitalares

 Nas entidades hospitalares cujo 

redimensionamento por redução ocasione 

impacto sobre a massa assistida não será 

permitida a exclusão parcial de serviços 

hospitalares.

Não resta claro como a ANS

fiscalizará a não efetivação da exclusão parcial de

serviços

Redimensionamento - Exclusão parcial de 

serviços hospitalares

A exclusão de

serviços de Urgência e Emergência

situados dentro de entidades

hospitalares obedeça à nova regra de

exclusão parcial de serviços, haja

vista a importância desse tipo de

serviço para os beneficiários.

Necessário que a agência melhor esclareça qual será

a nova regra específica para a exclusão parcial de

urgência e emergência. Como

ocorrerá a fiscalização dessa exclusão?

Assunto Proposta da ANS Contribuição

Substituição

 O prestador substituto deverá dispor dos 

serviços hospitalares contratados na entidade 

hospitalar a ser excluída, em que tenha

ocorrido utilização nos últimos 12 meses

A proposta ora apresentada traz avanços consideráveis

em relação às regras atuais.

Substituição

O prestador substituto deverá estar localizado 

no mesmo município da entidade hospitalar a ser 

excluída. Em caso de indisponibilidade ou 

inexistência poderá ser indicado prestador 

em município limítrofe ou na Região de Saúde

Importante hierarquizar definindo que o

prestador substituto esteja localizado no mesmo município, mas 

que na

impossibilidade é possível substituir por município limítrofe ou em 

região de saúde.

Substituição

O prestador substituto poderá ter

sido incluído na rede do produto há

até 90 dias da data da exclusão do

prestador a ser substituído, desde

que não tenha sido utilizado em outra

substituição

O prestador substituto será considerado novo na rede do produto a 

ser

alterado desde que tenha sido incluído até 6 meses da data da 

exclusão do

prestador. As negociações demoram.

Entidade: ABRAMGE
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Substituição

A operadora poderá indicar

prestador para substituição já

pertencente à rede assistencial do

produto desde que tenha havido

ampliação de serviços

hospitalares anteriormente não

prestados ou não contratados, nos

últimos 90 dias

A operadora poderá indicar prestador para substituição já 

pertencente

à rede assistencial do produto, desde que tenha havido a ampliação 

de serviços

hospitalares anteriormente não prestados ou não contratados, nos 

últimos 6

meses, ou, alternativamente, a operadora emita uma declaração de 

suficiência

de rede ou ainda demonstre que não há atualmente quantitativo 

expressivo de

reclamação relacionado a insuficiência de leito

Redimensionamento

Impacto sobre a massa assistida:

a exclusão de entidades hospitalares

responsáveis por 80% dos

atendimentos na região de saúde do

prestador que está sendo excluído,

nos últimos 12 meses, para os planos

objeto do redimensionamento

A proposta ora apresentada trouxe inovação importante e positiva, 

na

medida em que, estabelece de fato que o prestador que tem baixos 

níveis de utilização

na rede da operadora poderão ser excluídos, permitindo uma 

melhor dinâmica. Entretanto, ao utilizar a regra de 80%, podemos 

alcançar

situação em que a operadora não conseguirá adequar a rede 

mesmo que o nível do

atendimento do prestador seja muito baixo, por exemplo: prestador 

A tem 50%,

prestador B tem 28% e prestador C tem apenas 2%. Em uma 

situação como essa, a

operadora não poderá substituir mesmo que o prestador c tenha 

apenas 2% do

atendimento. Proposta: impacto sobre a massa assistida: a exclusão 

de entidades hospitalares responsáveis por até

50% dos atendimentos na região de saúde em que o prestador a ser 

excluído

está situado, e que represente isoladamente no mínimo 5% dos 

atendimentos,

nos últimos 12 meses, para os planos objeto do redimensionamento.

Redimensionamento

De acordo com a proposta, não aplicará a análise 

de impacto à massa

assistida:

As exclusões de prestador hospitalar 

ocasionadas por:

- encerramento de atividades da entidade 

hospitalar;

- rescisão contratual entre a entidade hospitalar 

e a operadora intermediária

(rede indireta);

Incluir nesse item: Rescisão unilateral por parte do prestador  e 

Rescisão de 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. (Art. 8° da RN 365). É

importante prever situação excepcional em que o prestador 

rescinda unilateralmente o

contrato e prever situação excepcional quando a operadora perde 

uma carteira de beneficiários relevante

na região

Redimensionamento - Exclusão parcial de 

serviços hospitalares

Nas entidades hospitalares cujo 

redimensionamento por

redução ocasione impacto sobre a massa 

assistida não será permitida a

exclusão parcial de serviços hospitalares

Caracterizaria impacto sobre a massa assistida, a exclusão de 

prestadores que

realizam até 50% do volume total de atendimentos e que

isoladamente respondem por no mínimo 5% do volume total de 

atendimentos
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Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Manutenção do atendimento no prestador 

descredenciado nas hipóteses: de internação do 

beneficiário, gestantes que desejem realizar o 

parto no hospital que foi descredenciado e no 

caso de tratamentos sequenciais e/ou contínuos 

realizados em ambiente hospitalar, a critério do 

médico assistente e com a concordância do 

paciente ou de seus familiares.

O critério de transferência deve ser técnico, transparente e pautado 

na

segurança do paciente, cabendo então ao médico definir a 

possibilidade ou não da

transferência.

Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Assegurar que as gestantes que desejem

realizar o parto no hospital que foi 

descredenciado, sejam lá atendidas para este fim 

e que a operadora pague as despesas,

diretamente ao prestador, até a alta hospitalar.

As condições estabelecidas neste item não coadunam com a atual 

política

de parto adequado. O parto natural pressupõe um não 

agendamento da

unidade hospitalar e da equipe médica, situação diversa da garantia 

ora imposta de que

o procedimento deve ocorrer em local pré-determinado. Além do 

mais, impõe

condição a operadora de difícil operacionalização, já que, quando o 

hospital é

descredenciado ele deixa de prestar serviços à operadora. Sugere-se 

a exclusão deste item e alternativamente

sugere-se as alterações a seguir: Assegurar que as gestantes que 

desejem

realizar o parto no hospital que foi descredenciado após a 32° 

semana da

gestação, sejam lá atendidas para este fim e que a operadora pague 

as despesas,

diretamente ao prestador, até a alta hospitalar, desde que o 

Hospital mantenha

os valores da última tabela negociada com a operadora, e que, caso 

a internação

tenha longa permanência, superior a 90 dias, poderá ser feita a 

transferência

dos pacientes desde que autorizada pelo médico.

Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Assegurar que os pacientes, no

caso de procedimentos sequenciais e/ou 

contínuos realizados em ambiente

hospitalar, permaneçam sendo atendidos nos 

hospitais que foram

descredenciados, após o início do tratamento

A operadora tem obrigatoriedade de garantir o atendimento e a 

cobertura

dos procedimentos e não a realização em prestador pré-definido, 

situação que inclusive

é detalhada pela própria RN N° 259. Proposta: Assegurar que os 

pacientes, no

caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos realizados em 

ambiente

hospitalar, permaneçam sendo atendidos nos hospitais que foram

descredenciados, após o início do tratamento, até a conclusão do 

ciclo pré

autorizado pela operadora, desde que o prestador Hospitalar 

mantenha a

última tabela de valores contratualizada.
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Alteração de Rede - Portabilidade

A proposta permite que a portabilidade

 seja realizada a qualquer tempo, desde que 

tenha havido algum descredenciamento de 

prestador hospitalar no município de

contratação do plano

A possibilidade dos beneficiários do

produto, que tenha sua rede hospitalar alterada, exercerem a 

portabilidade,

desde que, cumpridos os prazos previstos na RN N°438, sem que 

haja previsão

de nenhuma nova isenção, ou, alternativamente, isenção da 

cobrança de

qualquer tipo de multa ou imposição de qualquer penalidade por 

rescisão

contratual, caso seja esse o desejo dos clientes.

Comunicação ao beneficiário

Alinhar a regra da comunicação de alteração de 

rede hospitalar, de

forma individualizada ao beneficiário, com as 

regras para noficação do beneficiário por 

inadimplência e

suspensão de contratos, que estão sendo 

normatizadas. Propõe-se que sejam 

comunicadas de forma individualizada ao 

beneficiário, as exclusões

de rede hospitalar e de serviço de urgência e 

emergência ocorridas dentro do município de 

contratação

do plano.

Propõe-se que a comunicação aos beneficiários aconteça da mesma 

forma

estabelecida na RN 365/14 para a comunicação de alteração de 

rede nãohospitalar.

Sendo, portanto, facultativa às operadoras a comunicação de forma

individualizada ao beneficiário, priorizando a disponibilização da 

informação

no portal das mesmas.

Suspensão temporária de atendimento

A legislação atual prevê

duas situações que desobrigam as operadoras 

solicitarem alteração na rede: obra ou reforma 

no espaço físico ou intervenção

de órgão público

Não obrigatoriedade de substituição

quando o prestador suspender temporariamente o serviço 

contratado.

Justificativa: Em caso de suspensão temporária de atendimento por 

parte do prestador,

a operadora deverá encontrar meios para continuar garantindo o 

atendimento, afinal

deve-se cumprir inclusive os prazos da RN N°259

Redimensionamento/Substituição - 

Manutenção do atendimento

Assegurar que os pacientes, no

caso de procedimentos sequenciais e/ou 

contínuos realizados em ambiente

hospitalar, permaneçam sendo atendidos nos 

hospitais que foram

descredenciados, após o início do tratamento(...)

Qualquer alteração na rede deve ser feita de forma a

assegurar a realização dos procedimentos já agendados nos 

hospitais até então credenciados e a transição para a nova rede, 

não poderá causar prejuízo na qualidade da prestação para o 

consumidor.  Sugerimos que o diálogo sobre estas questões seja 

ampliado, incluindo organizações que representem

pessoas portadoras de doenças crônicas ou de necessidades 

especiais, bem como pacientes oncológicos e outros

que necessitem de acompanhamento prolongado, a fim de garantir 

que a nova regulamentação a ser aprovada considere os direitos e 

necessidades destes consumidores. 

Entidade: PROTESTE
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