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OFÍCIO Nº 37/2020      São Paulo, 4 de maio de 2020. 

 
À 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS 
DR. ROGÉRIO SCARABEL BARBOSA 
DIRETOR DE NORMAS E HABILITAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
ASSUNTO: AGENDA REGULATÓRIA: REVISÃO TÉCNICA E NOTA TÉCNICA DE REGISTRO DE PRODUTO 
– CONTRIBUIÇÕES UNIDAS 
 

Prezado Dr. Scarabel, 

 

Visando colaborar com a revisão técnica e nota técnica de regostro de produto da Agenda 

Regulatória, a UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, na 

qualidade de legítima representante das instituições de autogestão em saúde, com assento 

na Câmara de Saúde Suplementar, com fulcro no art. 13, V, “a”, da Lei n. 9.961, de 2000,. x 

encaminha sugestões, para avaliação desta Agência: 

 

DESCREDENCIAMENTO HOSPITALAR POR SUBSTITUIÇÃO E REDUÇÃO 

1) O critério utilizado para redimensionamento/redução hospitalar deve ser incluído em 

lei e/ou resolução, para que seja de conhecimento de todos, e para que tenha efeito 

“erga omnes”. 

 

2) Se houver substituição de rede hospitalar, comparar apenas os serviços hospitalares, e 

considerar sua utilização, não todos os itens registrados no CNES do prestador, como 

é feito atualmente. 

 

3) Desconsiderar a regra atual, que apenas permite o redimensionamento, quando não 

houver qualquer internação nos últimos 12 meses. Por terem natureza diferente dos 

demais segmentos do setor, as autogestões em sua maioria não comercializam 

planos. Portanto, o beneficiário não escolhe aquela operadora por conta da rede, 

mas, sim, por atuar naquela empresa ou ter grau de parentesco de até terceiro grau 
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com o titular. Isto permite que a operadora tenha liberdade junto aos seus 

beneficiários de descredenciar uma unidade hospitalar, já que o atendimento a eles 

continuará sendo garantido legalmente, por meio da RN 259. 

 

4) Alteração das regras referentes à substituição e ao redimensionamento por redução 

da rede hospitalar, sem a necessidade de autorização prévia da ANS, devendo a 

operadora informar a instituição hospitalar com capacidade de absorção dos serviços 

excluídos, tendo em vista a obrigatoriedade das  autogestões em  garantir a 

assistência aos beneficiários. 

 

5) As autogestões estão presentes em todos os municípios do país. Onde há um carteiro, 

um bancário, há uma autogestão. A maioria das autogestões têm uma rede 

credenciada muito extensa; por esta razão, em diversas situações, não é possível fazer 

um descredenciamento por substituição, já que naquela região não há outro hospital 

disponível para credenciar. Temos ainda situações em que o próprio hospital pede o 

descredenciamento, e não há alternativa, pois não há outro para incluir, e ainda não 

há possibilidade de fazer por redução, pois este hospital realizou atendimento nos 

últimos 12 meses. Caso este hospital pare de atender, a operadora não pode retirar 

da divulgação no site e ainda fica com risco de multa, pois o beneficiário pode 

procurar o atendimento e ser negado. 

 

6)  Previsão de regras claras sobre a possibilidade da desvinculação de serviços 

hospitalares, tais como urgência/emergência e ambulatoriais, sem a exclusão da 

entidade hospitalar. Possibilidade de realizar a exclusão de serviços ambulatoriais 

dentro dos hospitais, seguindo a regra de descredenciamento não hospitalar. 

 

7) A regulação vigente não é clara quanto à forma de a operadora comunicar aos 

beneficiários a substituição de prestador hospitalar com 30 dias de antecedência. A 

proposta é que a ANS torne esta forma mais clara, aplicando às substituições de rede 
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hospitalar as mesmas regras de comunicação prévia ao beneficiário vigentes para 

prestadores não hospitalares (qual seja, informação sobre a substituição disposta no 

site da operadora por 180 dias). 

 

8) Em relação à nota técnica atuarial, o mais difícil na criação de um produto é o 

estabelecimento de dado histórico per capita de utilização, para a precificação do 

produto pré-estabelecido. Sugerirmos a utilização de métrica que englobe dados 

coletivos. Também há dificuldade na caracterização e no entendimento do plano pós- 

estabelecido com rateio, pois o conceito não está bem definido na IN 23 e gera 

dúvidas na prática, tendo em vista a não exigência de nota técnica. Contudo, as 

empresas precisam de uma previsibilidade atuarial para estabelecer a mensalidade. 

 

Esperando ter contribuído para a proposta da agenda regulatória, manifestamos 

nossos sentimentos de elevada estima e consideração  

                           

Cordialmente, 

 

Anderson Antônio M. Mendes                          Cleudes Cerqueira de Freitas 
            Presidente                    Vice-presidente 
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