
 

PROCESSO Nº: 33910.005859/2017-58

NOTA TÉCNICA Nº 156/2021/GEARA/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO

Interessados

Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO

Diretoria Adjunta da DIPRO – DIRAD-DIPRO

1. ASSUNTO

1.1. Trata de proposta para realização de uma Audiência Pública no âmbito da discussão da
proposta de Resolução Norma va que dispõe sobre os critérios para as alterações na rede assistencial
hospitalar no que se refere à subs tuição de en dade hospitalar e redimensionamento de rede por
redução.
 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1. Desde 2016 a Gerência de Acompanhamento Regulatório das Redes Assistenciais -
GEARA/GGREP/DIPRO/ANS vem se debruçando na discussão de critérios para alteração na rede
hospitalar das operadoras.

2.2. Em 2017 foi ins tuído o Comitê de Regulação da Estrutura dos Produtos, que cons tuiu
um importante espaço de debate com os representantes do setor, possibilitando a discussão dessa
temá ca de suma relevância para a saúde suplementar por meio de 3 (três) reuniões realizadas em
06/abril, 30/maio e 09/agosto de 2017.

2.3. Após um substancioso trabalho, desenvolvido no âmbito do Comitê de Regulação da
Estrutura dos Produtos, como fruto de reuniões envolvendo integrantes da área técnica responsável
da ANS e representantes do setor regulado, foi consolidada a primeira proposta sobre os critérios
para as alterações na rede assistencial hospitalar no que se refere à subs tuição de en dade
hospitalar e redimensionamento de rede por redução.

2.4. Em 2018 a ANS assumiu o compromisso de rediscu r o tema Aperfeiçoamento dos
Critérios para Alteração de Rede Hospitalar, incluindo-o no eixo Aperfeiçoamento do Ambiente
Regulatório da Agenda Regulatória 2019-2021.

2.5. Em 2019, com a retomada do projeto para o aperfeiçoamento dos critérios para
alteração de rede hospitalar as propostas foram então revistas e a questão voltou a ser discu da com
o setor, dessa vez por meio dos Diálogos sobre a Agenda Regulatória.

2.6. Os Diálogos sobre a Agenda Regulatória, consis ram numa série de reuniões, com
representantes do setor da saúde suplementar, para debater sobre os temas da Agenda Regulatória
2019-21 per nentes à Diretoria de Produtos, dentre eles, o projeto dos critérios para alteração de
rede hospitalar. A dinâmica foi a realização de reuniões, seguida de prazo para envio de
contribuições, consolidação das contribuições e reunião de devolu va com nova oportunidade de
envio de contribuições. Mais de 20 en dades que compõem a Câmara de Saúde Suplementar -
CAMSS, além de outras convidadas pela DIPRO, par ciparam dos 20 (vinte) encontros realizados só no
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segundo semestre de 2019, sendo concedida oportunidade para que os par cipantes encaminhassem
suas propostas quanto aos temas apresentados.

2.7. Em 2020 foram realizadas 3 (três) reuniões técnicas no âmbito dos diálogos sobre
agenda regulatória, em 13 de fevereiro, 01 de julho e 21 de dezembro com a apresentação dos
critérios que seriam disponibilizados para Consulta Pública. Em julho de 2020 foram realizadas 4
(quatro) reuniões com Órgãos externos. De agosto a novembro foram realizadas 4 (quatro) reuniões
com as Diretorias da ANS e 1 (uma) apresentação para a DICOL.

2.8. Importante destacar que todas as reuniões realizadas oportunizaram o envio de
contribuições que foram analisadas pela área técnica da ANS. Todo o material recebido e produzido
encontra-se disponibilizado no site da ANS.

2.9. Em 13 de janeiro de 2021 a proposta de Aperfeiçoamento dos Critérios para Alteração
de Rede Hospitalar foi submetida à DICOL para aprovação de abertura de consulta pública.

2.10. A Consulta Pública - CP nº 82, ficou disponível no site da ANS no período de 25 de
janeiro a 10 de março de 2021, e recebeu 920 contribuições via formulário específico para este fim,
disponível no site da Agência, e mais 10 (dez) cartas, em sua maioria reenviando as mesmas
contribuições já enviadas no âmbito da Consulta Pública ou em oportunidades anteriores, 1 (uma)
carta tratava do envio de um estudo em complementação à contribuição encaminhada pelo
formulário e 1 (uma) carta tratava do envio de contribuições, que o Órgão optou por enviar nesse
formato.

2.11. A concentração das contribuições ao final da consulta pública, em especial no úl mo
dia, mais as cartas encaminhadas, impôs um desafio importante à equipe técnica da ANS, no que diz
respeito à análise. 

2.12. Em abril de 2021, foi apresentada na 105ª CAMSS um informe com os principais
marcos da proposta e um panorama geral das contribuições recebidas. Ao final da apresentação, foi
oportunizado aos par cipantes rarem suas dúvidas quanto a proposta apresentada e reforçarem
suas contribuições.

 

3. DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

3.1. Considerando que esse Órgão Regulador sempre prestigiou a ampla participação social,

3.2. Considerando que a entrega regulatória está prevista na Agenda Regulatória 2019-2021
se encerrando esse ano,

3.3. Considerando que a realização de Audiência Pública está prevista na Lei das Agências,
Lei nº 13.848, de junho de 2019, e que por decisão colegiada poderá ser convocada para formação de
juízo e tomada de decisão sobre matéria considerada relevante,

3.4. Considerando a importância e complexidade da matéria, não obstante a maturidade e
robustez do processo, sugerimos a realização de mais uma oportunidade de par cipação
da sociedade, dessa vez em formato de Audiência Pública, como forma de coleta de mais elementos
que possam contribuir para a tomada de decisão.

 

 

4. CONCLUSÃO

4.1. Pelo acima exposto, sugere-se a realização de uma Audiência Pública para apresentar o
resultado da Consulta Pública aos interessados, visando, esclarecer quaisquer dúvidas que ainda
pairam sobre o tema, para que a proposta possa seguir todo o trâmite regulatório, tais como análise
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de contribuições, finalização do relatório da CP 82, apreciação pela Diretoria Colegiada da ANS,
análise pela Procuradoria Federal junto à ANS, aprovação pela Diretoria Colegiada da ANS, até
a entrega dentro do prazo pactuado com a sociedade através da Agenda Regulatória.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Andreia Ribeiro Abib, Gerente de Acompanhamento
Regulatório das Redes Assistenciais, em 18/05/2021, às 12:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA ROBERTA ALVES NUNES GOMES, Especialista
em Regulação de Saúde Suplementar, em 18/05/2021, às 12:11, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Michelle da Silveira Barbosa, Técnico Administrativo,
em 18/05/2021, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, do
Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABRICIA GOLTARA VASCONCELLOS FAEDRICH,
Gerente-Geral de Regulação da Estrutura dos Produtos (substituto), em 18/05/2021, às 12:43,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Carla de Figueiredo Soares, Diretor(a)-Adjunto(a) da
DIPRO (substituto), em 18/05/2021, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.ans.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 20786767 e o
código CRC 9DE3EF6E.

Referência: Processo nº 33910.005859/2017-58 SEI nº 20786767
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