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O que é imprescindível? 



Em 2004 foi apresentado ao Senado Federal o Projeto de Lei Nº 276

A obrigatoriedade de contratos com as operadoras

não apenas permitirá a revisão periódica dos preços

pagos aos prestadores como significará o fim da

prática do descredenciamento imotivado.

HISTÓRICO



Resolução Normativa (RN) N° 42 / 2003 – HOSPITAIS

Resolução Normativa (RN) Nº 54 / 2003 - SADT

Resolução Normativa (RN) Nº 71 / 2004 - CONSULTÓRIOS

Na visão da ANS este conjunto de medidas era capaz de
estabilizar as relações entre prestadores e operadoras.

HISTÓRICO



Em dezembro de 2014, foi promulgada a Lei 13.003

Art. 17, § 4º, dispõe que na hipótese de vencido o prazo previsto no
§ 3o deste artigo (período para o reajuste), a Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, quando for o caso, definirá o índice de
reajuste.

VISÃO ATUAL

“Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde 
...... serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora 
do plano e o prestador de serviço”.



RN 363 de 12/2014 
Regras de celebração de contratos escritos entre operadoras e 
prestadores

RN 364 de 12/2014
Definição do índice de reajuste pela ANS

VISÃO ATUAL

A Lei está promulgada, a regulamentação publicada e 
as partes cientes, mas até o momento a ANS não veio a 
público definir como irá avaliar a implantação deste 
processo 



QUE A ANS PUBLIQUE UM PLANO DE FISCALIZAÇÃO EFETIVO

PARA ACOMPANHAR  O CUMPRIMENTO DAS 

REGRAS DE CONTRATUALIZAÇÃO E REAJUSTE

O QUE É IMPRESCINDIVEL ?



O sistema de transmissão de informações (TISS/TUSS) 
entre as operadoras e os prestadores de serviços está 
operacional

Pode fornecer todas as informações necessárias para a 
fiscalização 

COMO FAZER ?



ALGUNS EXEMPLOS DE INDICADORES QUE PODEM SER OBTIDOS 
ATRAVÉS DO PADRÃO TISS 3.02:

Indicador do percentual de reajuste por prestador de serviços

Indicador do percentual de reajuste médio efetivado pela operadora 

à rede credenciada

Indicador do percentual de reajuste médio por tipo de rede 

credenciada (SADT,Hospitais,Consultórios)

COMO FAZER ?



Que a ANS exerça a uma fiscalização efetiva e 

Aplique as sanções cabíveis face ao descumprimento 
da Lei e suas regulamentações

O QUE ESPERAMOS ?




