
ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 
APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS 

PARA ALTERAÇÃO DA REDE HOSPITALAR

Rio de Janeiro, 1º de julho de 2020

2ª REUNIÃO TÉCNICA

Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO
Gerência Geral Regulatória da Estrutura dos Produtos - GGREP 

Gerência de Acompanhamento Regulatório das Redes Assistenciais - GEARA



Artigo 17, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 

Instrução Normativa nº 46/2014

Instrução Normativa nº 54/2018

As análises dos pedidos para alteração de rede hospitalar são realizadas com base nos 

entendimentos dispostos na Nota 393/2010/GGEOP/DIPRO/ANS, que teve o objetivo de 

uniformizar os critérios de análise das solicitações de alteração de rede hospitalar por 

substituição e por redução, e na 

Nota 315/2015/GGREP/DIPRO/ANS, que 

complementou a primeira nota citada com relação 

aos critérios de substituição de prestador hospitalar.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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AGENDA REGULATÓRIA 2019-2021

Objetivos 
específicos

1. Revisar os critérios para 
substituição de entidade 
hospitalar e redimensionamento 
de rede por redução; 

2. Compatibilizar os critérios 
utilizados para substituição de 
prestadores hospitalares com os 
critérios para prestadores não-
hospitalares, no que for cabível; 

3. Trazer mais a transparência e 
segurança no procedimento de 
alteração de rede hospitalar; e

4. Melhorar a eficiência da 
comunicação aos beneficiários 
sobre as alterações ocorridas na 
rede credenciada

Objetivo Geral
Normatizar os critérios para 
substituição de entidade 
hospitalar e redimensionamento 
de rede por redução.
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LINHA DO TEMPO

14/02/2020 a 
19/04/2020

Recepção de
16 contribuições

13/02/2020

1ª Reunião Técnica
Diálogos sobre Agenda 

Regulatória para 
apresentação das 

contribuições recebidas

1/07/2020

2ª. Reunião Técnica Diálogos 
sobre Agenda Regulatória

Apresentação das contribuições 
recebidas após 13 fevereiro de 2020  e 

proposta para abertura de Consulta 
Pública

2º semestre
2019

Formulário (formsus)
recepcionamos 13 

contribuições

20 Reuniões sobre 
Agenda Regulatória



INSTITUIÇÕES COLABORADORAS

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;

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
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
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DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

http://ans.gov.br/participacao-da-sociedade/reunioes-tecnicas/
reuniao-tecnica-de-analise-das-contribuicoes-recebidas-no-ambito-
da-agenda-regulatoria-2019-2021

Divulgação no site da ANS, com acesso 
aos documentos e à gravação da reunião

http://ans.gov.br/participacao-da-sociedade/reunioes-tecnicas/reuniao-tecnica-de-analise-das-contribuicoes-recebidas-no-ambito-da-agenda-regulatoria-2019-2021
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SISTEMA DE ALTERAÇÃO DE REDE HOSPITALAR

Redimensionamento – 15.894

Interesse da Operadora: 1.635

Interesse do prestador:  430

Encerramento de Atividades: 3.129

Rescisão de contrato coma operadora intermediária: 10.700

Substituição - 95

De 07/02/2018 a 
31/12/2018

7.019 solicitações

247 operadoras diferentes

15.989 alterações

Redimensionamento – 50.519

Interesse da Operadora: 20.010

Interesse do prestador:  1.065

Encerramento de Atividades: 9.641

Rescisão de contrato coma operadora intermediária: 19.803

Substituição - 449

De 01/01/2019 a 
31/12/2019

10.073 solicitações

324 operadoras diferentes

50.968 alterações

Redimensionamento – 7.077

Interesse da Operadora: 1.057

Interesse do prestador: 145

Encerramento de Atividades: 782

Rescisão de contrato coma operadora intermediária: 5.093

Substituição - 30

De 01/01/2020 a 
15/06/2020

2.885 solicitações

144 operadoras diferentes

7.107 alterações

Período
07/02/2018 a 
15/06/2020

19.977 solicitações

74.064 alterações

392 operadoras 
diferentes
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

SUBSTITUIÇÃO

Deixar claro que podem ser contratos serviços de uma ou mais entidades hospitalares.

Possibilitar a contratação de serviços de outros prestadores, de assistência hospitalar ou demais estabelecimentos, de forma total ou 
parcial, quando da contratação de outra(s) entidade(s), de forma complementar, para fins de substituição de serviços hospitalares.

considerar na análise de equivalência, contudo, uma ampliação da capacidade de atendimento nos serviços já existentes, estaria sendo 
desconsiderado.

Deve ser ampliado para, no mínimo, 12 meses prestador novo na rede. As propostas variaram entre 6 meses e 12 meses da data da 
exclusão do prestador para considerar o substituto “novo”

Deve ser retirada da proposta “desde que não tenha sido utilizada em outra substituição”, pois não faz sentido.
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

SUBSTITUIÇÃO

a proposta trouxe avanços consideráveis em relação às regras atuais

Compatibilidade de regras com não-hospitalares.

a previsão de uma situação excepcional no caso de uma operadora perder uma carteira de beneficiários relevante numa determinada 
região.

Manifestação contrária quanto à possibilidade de exclusão de mais um prestador, sem que haja a obrigatoriedade de substituição 
quantitativa de novos prestadores, pois essa situação contribuiria para a diminuição da rede de prestadores do plano do beneficiário.

as novas propostas enfraqueceram o direito do consumidor por deixar de considerar os serviços não hospitalares na análise de 
equivalência e considerar como “substitutos” prestadores que já fazem parte da rede do plano
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

SUBSTITUIÇÃO

as novas propostas enfraqueceram o direito do consumidor por deixar de considerar os 
serviços não hospitalares na análise de equivalência e considerar como “substitutos” 
prestadores que já fazem parte da rede do plano
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Redimensionamento por Redução

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

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

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

utilizar critérios de qualidade nas análises de redimensionamento
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Redimensionamento por Redução

solicitações de redimensionamento motivadas por interesse exclusivo do prestador não se aplicasse a análise de impacto à massa 
assistida

deferimento sumário caso seja comprovada, via TISS, a ausência de internação por parte do prestador hospitalar, nos últimos 90 
dias.

avaliar a capacidade operacional e realizar de simulações da proposta apresentada visando avaliar os possíveis impactos da alteração
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Manutenção de tratamento continuado

contribuições apresentaram ressalvas, a exemplo, da necessidade de manutenção do vínculo entre operadoras e prestadores que não 
desejam a continuidade da relação comercial.

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

a manutenção desses atendimentos, em todos os casos, fosse garantida observando-se exclusivamente critérios médicos, 
independentemente da vontade do paciente ou da família.

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.

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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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Manutenção de tratamento continuado

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.

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.

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.



15

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Exclusão Parcial de Serviços Hospitalares 

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.

como se daria a verificação/fiscalização dessas vedações 
propostas

Exclusão de Serviços de Urgência e Emergência

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.

como se daria a verificação/fiscalização dessas vedações propostas
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

PORTABILIDADE

a portabilidade já é garantida a qualquer beneficiário, a qualquer tempo, e que o estabelecimento de uma nova portabilidade 
depreciaria ainda mais o instituto cujos requisitos atualmente já são bem resumidos.

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.

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.

a possibilidade de portabilidade, pudesse haver isenção da cobrança de qualquer tipo de multa ou imposição de qualquer penalidade 
por rescisão contratual, nos casos de alteração da rede hospitalar no município de contratação do plano.
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Comunicação

a comunicação aos beneficiários ocorresse nos mesmos moldes estabelecidos pela RN 365/14 para a comunicação de alterações de 
rede não hospitalar tornando, portanto, facultativa às operadoras a comunicação de forma individualizada ao beneficiário, 
priorizando a disponibilização da informação no portal das mesmas.



SUBSTITUIÇÃO DE
PRESTADORES HOSPITALARES



19

I. O prestador substituto deverá dispor de todos dos serviços hospitalares e atendimento de urgência e 
emergência, utilizados na entidade hospitalar a ser excluída, nos últimos 12 meses, pelos beneficiários dos 
produtos a serem alterados. 

II. A comparação será feita para os seguintes tipos de internação e atendimentos de U/E, disponíveis na 
TISS:

Proposta - Substituição de prestadores hospitalares

▪ Internação Psiquiátrica

▪ Internação Obstétrica

▪ Internação Clínica

▪ Internação Cirúrgica

▪ Internação Pediátrica

▪ Internação em UTI Neonatal

▪ Internação em UTI Pediátrica

▪ Internação em UTI Adulto

▪ Atendimento Urgência e Emergência Adulto

▪ Atendimento Urgência e Emergência Pediátrico
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III. O prestador substituto deverá estar localizado no mesmo município da entidade hospitalar a ser excluída.

Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município poderá ser indicado 
prestador em município limítrofe a este.

Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador nos municípios limítrofes poderá ser indicado 
prestador na Região de Saúde à qual faz parte o município.

Proposta - Substituição de prestadores hospitalares
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IV. Será possibilitada a contratação de outro(s) prestadores, hospitalares ou não-hospitalares, de forma 
complementar, para fins de substituição de serviços hospitalares que não constem no prestador substituto. 

V. A operadora poderá indicar estabelecimento para substituição já pertencente a rede de atendimento do produto, 
desde que comprovado através de aditivo contratual, que houve aumento da capacidade de atendimento, nos 
últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo excluídos. 

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

Proposta - Substituição de prestadores hospitalares



DO REDIMENSIONAMENTO POR
REDUÇÃO DE PRESTADORES HOSPITALARES
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Proposta - Redimensionamento por redução

• A autorização para redimensionamento de rede hospitalar por redução será concedida quando a exclusão do

prestador da rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde não gerar impacto sobre a massa

assistida.

• Considera-se a ocorrência de impacto sobre a massa assistida quando o redimensionamento envolver o grupo de

entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos atendimentos na sua região de saúde, nos últimos 12 meses,

para os planos objetos do redimensionamento (Curva ABC).

• Não se aplicará análise de impacto na massa assistida quando a solicitação de exclusão de prestador hospitalar for

motivada por encerramento de atividades da entidade hospitalar, e por rescisão contratual entre a entidade

hospitalar e a operadora intermediária, nos casos de contratação indireta, cabendo a operadora a guarda da

documentação comprobatória necessária.
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Constituirá impacto sobre a massa assistida, conforme previsão do art. 17 da Lei nº 9.656/98, a exclusão do grupo de 
entidades hospitalares responsáveis por até 80% dos atendimentos na região de saúde do prestador que está sendo 
excluído, nos últimos 12 meses, para os planos objeto do redimensionamento.

Plano 000.000/00-1

Avaliação da utilização dos hospitais integrantes da Região de Saúde A

Até 80% das 
internações 
do plano na 
Região de 
Saúde A

Os hospitais 1 e 5 são responsáveis por até 80% das 
internações

Rede hospitalar do plano

Hospital 1 – Região de Saúde A

Hospital 2 – Região de Saúde B
Hospital 3 – Região de Saúde C
Hospital 4 – Região de Saúde B
Hospital 5 – Região de Saúde A
Hospital 6 – Região de Saúde B
Hospital 7 – Região de Saúde A
Hospital 8 – Região de Saúde C
Hospital 9 – Região de Saúde A
Hospital 10 – Região de Saúde B

Proposta - Redimensionamento por redução

No. Internações %

ordem 

decrescente % acumulado

Hospital 1 Região de Saúde A 1.210 46,5 46,5

Hospital 5 Região de Saúde A 870 33,5 80,0

Hospital 7 Região de Saúde A 330 12,7 92,7

Hospital 9 Região de Saúde A 190 7,3 100,00

2.600



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)

EXCLUSÃO PARCIAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATADOS

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

EXCLUSÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

▪ Para os serviços de Urgência e Emergência situados dentro de entidades hospitalares, a exclusão 
deverá obedecer a nova regra de exclusão parcial de serviços

Proposta - Redimensionamento por redução



Motivação

▪ Rescisão contratual ou término da vigência do contrato entre a operadora e o prestador hospitalar

▪ Rescisão contratual entre prestador hospitalar e operadora intermediária, nos casos de contratação indireta

▪ Encerramento de atividades do prestador hospitalar

Proposta - Redimensionamento por redução



Das regras

Redimensionamento por redução

Impacto na massa assistida

Exclusão parcial de serviços

Impacto na massa assistida

Substituição

serviços hospitalares com utilização nos 12 meses  
anteriores

Serviços ampliados até 90 dias

Serviço novo até 90 dias no plano

Complementar com hospitalar ou não hospitalar 

Exclusão Urgência e emergência

Impacto na massa assistida



Da suspensão temporária do atendimento no prestador hospitalar

A operadora de planos de assistência à saúde não está obrigada a solicitar substituição de entidade hospitalar ou 
redimensionamento de rede por redução nos casos de suspensão temporária do atendimento hospitalar na 
entidade hospitalar de sua rede.

• continuar a oferecer a plenitude da cobertura contratada, de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde vigente publicado pela ANS, observando, ainda, o que dispõe a Resolução Normativa nº 259, de 17 de 
junho de 2011;

• comunicar seus beneficiários sobre a suspensão temporária dos serviços na entidade hospitalar, com o período 
estimado de interrupção, indicando as alternativas disponíveis na rede para prestação do atendimento; 

• manter comprovação da suspensão temporária do atendimento hospitalar na entidade hospitalar, para fins de 
eventual fiscalização da ANS.



Manutenção do atendimento em prestador descredenciado.

As gestantes que desejem realizar o parto no hospital que foi descredenciado, por redimensionamento 
por redução ou substituição, no período da sua gestação, deverão ser atendidas para este fim e a 
operadora deverá pagar diretamente ao prestador as despesas até a alta hospitalar da mãe e do recém-
nascido até o 30º dia.

Para cumprimento dessa obrigação, deverá estar estipulado 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.



PORTABILIDADE em função da descredenciamento de prestador hospitalar

▪ A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência do descredenciamento de prestador hospitalar no 
município de contratação do plano do beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 
data da ciência pelo beneficiário do descredenciamento, não se aplicando os requisitos de prazo de permanência e 
de compatibilidade por faixa de preço

▪ Alteração do art. 8º da RN nº 438, de 03 de dezembro de 2018.



DA COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÕES NA REDE ASSISTENCIAL HOSPITALAR

• O Portal Corporativo deverá informar, em espaço reservado, todos os redimensionamentos por redução, 
substituições, exclusão parcial de serviços hospitalares, e exclusão de serviços de urgência e emergência a serem 
implementadas

• 30 (trinta) dias de antecedência contados do término da prestação de serviço e deverá permanecer acessível por 180 
dias, sem prejuízo da comunicação individualizada. 

• De forma individualizada ao beneficiário, os redimensionamentos por redução, as substituições e a exclusão de 
serviços de urgência e emergência ocorridos dentro do município de contratação do plano. 

• A forma de comunicação individualizada deverá ser idêntica a comunicação para notificação do beneficiário por 
inadimplência e suspensão de contratos.



Da comunicação

Redimensionamento por redução

O Portal Corporativo em espaço reservado , 
30 (trinta) dias de antecedência

180 (cento e oitenta) dias posteriores

Individualizada para as alterações de rede hospitalar 
ocorridas no município de contratação do plano. 

Exclusão parcial de serviços

O Portal Corporativo em espaço reservado , 
30 (trinta) dias de antecedência

180 (cento e oitenta) dias posteriores

Substituição

O Portal Corporativo em espaço reservado , 
30 (trinta) dias de antecedência

180 (cento e oitenta) dias posteriores

Individualizada as alterações de rede hospitalar ocorridas 
no município de contratação do plano. 

Exclusão Urgência e emergência

O Portal Corporativo em espaço reservado , 
30 (trinta) dias de antecedência

180 (cento e oitenta) dias posteriores

Individualizada as alterações de rede hospitalar ocorridas 
no município de contratação do plano. 



Em resumo ...



PROPOSTA DE ABERTURA DE
CONSULTA PÚBLICA



Obrigado!


