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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 reunião de 13 fev de 

2020  e proposta para abertura de 
Consulta Pública

2º semestre
2019

Formulário (formsus)
recepcionamos 13 

contribuições

20 Reuniões sobre 
Agenda Regulatória
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Linha do Tempo

10 de dezembro 
de 2020

Reuniões com Órgãos 
Externos

• MPRJ (21/07/2020)

• NUDECON (21/07/2020)

• ANAHP (29/07/2020)

• FENASAÚDE (31/07/2020)

Reunião 
Administrativa 

DICOL

530 ª Reunião DICOL

Foi acordada a realização 
de reuniões, entre a 
DIPRO e as demais 
Diretorias, para que 
fossem sanadas dúvidas 
em relação à proposta.

21 de dezembro 
de 2020

Reunião com as Diretorias 
da ANS

• Reunião DIPRO e DIDES
05/11/2020

• Reunião DIPRO e DIFIS
09/09/2020

• Reunião DIPRO e DIGES
12/08/2020

• Reunião DIPRO e DIOPE
10/08/2020

Agosto a
Novembro 
de 2020

Julho de 2020

3ª. Reunião Técnica
Diálogos sobre 

Agenda Regulatória

Janeiro de 2021

Consulta 
Pública
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Em síntese: As s alterações após as reuniões e contribuições impressas

✓ Exclusão de conceitos já dispostos em outros normativos

✓ Redação de artigos com o objetivo de melhorar o entendimento da regra proposta

✓ Substituição de Prestadores Hospitalares

✓ Foi incluído critério relacionados à Qualificação do prestador na regra de análise de equivalência na substituição

✓ Redimensionamento de Rede Hospitalar por Redução

✓ Foi acrescida a regra possibilitando a exclusão de prestadores com menos de 5% dos atendimentos (mesmo que compondo o grupo de 80%)

✓ Portabilidade

➢ Foi alterada a localidade do prestador hospitalar considerada para avaliar o direito do beneficiário à portabilidade, de município de contratação do plano para

município de residência do beneficiário

➢ Foi alterado o marco temporal para solicitação da portabilidade da “data de descredenciamento do prestador” para “data da ciência do descredenciamento”

✓ Gestantes

➢ Foi excluído o artigo sobre a realização do parto em hospital descredenciado



DA SUBSTITUIÇÃO DE
PRESTADORES HOSPITALARES
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I. A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para fins de substituição será realizada a partir da
comparação dos serviços hospitalares e do atendimento de urgência e emergência, utilizados nos últimos
12 meses no prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados.

II. A comparação será feita nas seguintes categorias de serviços hospitalares, disponíveis na TISS:

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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Substituição de prestadores hospitalares

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.
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Substituição de prestadores hospitalares

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, como prestador substituto, estabelecimento de saúde já pertencente à rede de
atendimento do produto, desde que:

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

➢ tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 90 dias antes da data da exclusão do prestador
a ser substituído.
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Substituição de prestadores hospitalares - Qualificação

Caso o produto a ser alterado possua apenas um prestador hospitalar, na sua Região de Saúde, com Certificado de
Acreditação no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss), ou ONA nível 2
ou ONA nível 1, a substituição deste prestador deverá ser por outro que também possua qualquer um desses atributos
de qualificação.

Não se aplicará o critério nos casos de indisponibilidade ou inexistência de prestador para substituição, na Região de
Saúde, com Certificado de Acreditação no Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar
(Qualiss), ou ONA nível 2 ou ONA nível 1. Nesses casos, a operadora poderá indicar prestador substituto, sem
certificado de qualificação, que atenda aos demais critérios de equivalência dispostos para substituição de prestador
hospitalar.
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Substituição de prestadores hospitalares - Qualificação

Nas 35 Regiões de Saúde em que há apenas 1 prestador privado qualificado, não havendo, portanto, a opção de outro prestador qualificado para substituição, a 
operadora poderia indicar prestador substituto sem certificado de qualificação, desde que atendesse aos demais critérios de equivalência propostos para 
substituição de prestador hospitalar.

4.600 prestadores privados no Brasil (dados do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES) 

194 prestadores hospitalares privados - cerca de 4% de 
prestadores com atributo de Acreditação (QUALISS) 

377 prestadores hospitalares privados com qualificação 
Qualiss + ONA níveis 1 e 2 – cerca de 8% de prestadores 
hospitalares privados qualificados no Brasil.



DO REDIMENSIONAMENTO POR
REDUÇÃO DE PRESTADORES HOSPITALARES



12

Redimensionamento curva ABC – 5%

A alteração de rede hospitalar por redimensionamento de rede por redução poderá ser motivada por:

I – interesse da própria operadora de planos de assistência à saúde ou da entidade hospitalar;

II - rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora intermediária, nos casos de contratação indireta; ou

III - encerramento das atividades da entidade hospitalar

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 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).

Para fins de delimitação do quantitativo de prestadores, responsáveis por até 80% das internações, na Região de Saúde,
os prestadores serão ordenados em ordem decrescente de número de internações.
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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
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Redimensionamento curva ABC – 5%

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

Para:
DO DIREITO À PORTABILIDADE EM RAZÃO DE HOSPITAL DESCREDENCIADO

De:

DO DIREITO À PORTABILIDADE EM RAZÃO DE HOSPITAL DESCREDENCIADO

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

Parágrafo único. No caso de descredenciamento de um hospital, conforme descrito no caput do artigo, o beneficiário terá 60 dias,
contados da exclusão do prestador da rede, para solicitar a portabilidade por motivo de alteração de rede credenciada, caso assim deseje

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

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

Artigo excluído

CAPÍTULO III

DA REALIZAÇÃO DO PARTO EM HOSPITAL
DESCREDENCIADO

Art.22. 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.

• manutenção do vínculo entre 
operadoras e prestadores que 
não desejam a continuidade da 
relação comercial

• possíveis consequências como 
glosas, negativa de atendimento 
por parte do prestador

• dificuldade para recebimento dos 
atendimentos realizados

• dificuldade de operacionalização 
para atender a beneficiária em 
prestador não mais credenciado



Das regras

Redimensionamento por redução

Impacto na massa assistida (80%)

individualmente, menos de 5% das internações

Exclusão parcial de serviços

Impacto na massa assistida (80%)

individualmente, menos de 5% das internações

Substituição

Serviços hospitalares e U/E com utilização nos 12 
meses  anteriores

Serviços ampliados até 90 dias

Serviço substituto novo até 90 dias no plano

Complementar com hospitalar e não hospitalar

Qualificação 

Exclusão Urgência e emergência

Impacto na massa assistida (80%)

individualmente, menos de 5% das internações



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 residência 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 residência 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 residência do plano. 
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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


Obrigado!


