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REVOGAÇÕES NORMATIVAS PUBLICADAS PELA ANS 

 (DECRETO nº 10.139/2009)   

RESOLUÇÕES NORMATIVAS – RN 

NORMA 

VIGENTE 
TEMA  NORMA REVOGADA VIGÊNCIA 

RN 557/2022  

 

Dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de 

assistência à saúde e regulamenta a sua contratação, dispõe sobre a 

contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo 

empresarial por empresário individual e dispõe sobre os instrumentos 

de orientação para contratação de planos privados de assistência à 

saúde. 

 
Norma Comparada¹ (RN 195) 

Norma Comparada² (RN 432)  

RN 195/2009  

RN 200/2009  

RN 204/2009  

RN 260/2011  

RN 432/2017  

RN 455/2020  

IN/DIPRO 20/2009 

01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Consolidou a RN 195 e a RN 432 em uma única norma; 

o Art. 8º - Reforçou as hipóteses de cobrança diretamente pelas operadoras, aos beneficiários, nos contratos coletivos 

empresariais; 

o Art. 11 – indicou a possibilidade de a administradora de benefícios figurar como “coestipulante” nos contratos celebrados 

por EI; 

o § Ú do art. 20 – Adequou o texto diante da impossibilidade de manutenção do contrato coletivo por adesão para 

beneficiários com vínculo empregatício inativo;  

o III do art. 24 – Possibilidade de exclusão de beneficiário a pedido (nova RN 561, antiga RN 412);  

o III do art. 29 – Define a atribuição da administradora de benefícios como “coestipulante” do contrato na hipótese prevista 

no caput (reunião de PJ para contratação de plano coletivo); 

o § 2º do art. 29 – Fica expressamente vedada a reunião de EI para contratar plano coletivo empresarial.      

o Art. 30 – Traz o Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (MPS) e o Guia de Leitura Contratual (GLC) 

para a resolução; 

o Art. 37 – Ajustou o texto normativo a fim de conferir clareza quanto a palavra “novo”, se referindo exclusivamente a “novo 

cônjuge” e não a palavra “filho”.    

... 

RN 558/2022  

 

Dispõe sobre Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP); Cobertura 

Parcial Temporária (CPT); Declaração de Saúde; Carta de Orientação 

ao Beneficiário e sobre o processo administrativo para comprovação 

do conhecimento prévio de DLP pelo beneficiário de plano privado de 

assistência à saúde no âmbito da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS. 

 

Norma Comparada  

RN 162/2007 01/02/23 

Notas: (i) Ressalvamos que eventuais marcações de exclusão no texto comparado, substituída por redação idêntica, pode se dar por questão de alteração na 
formatação do texto comparador; (ii) Ressalvamos que os anexos às normas não foram objeto de comparação. 

(versão 1_2023) 

https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMyOQ==
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzMA==
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Análise FenaSaúde:   

o Art. 5º - Desconsiderou a alteração anterior, através da RN 200/09 e retornou com a regra aplicada aos contratos com 

menos de 50 (cinquenta) beneficiários. Acredita-se ser um erro na edição da norma; 

o Art. 24 – Excluiu-se o prazo, até então de 15d, para elaboração de Nota, com vistas a subsidiar a decisão da DIPRO; 

o Art. 25 – Excluiu-se o prazo, até então de 30d, para decisão da DIPRO. Excluiu, ainda, as informações que deveriam constar 

em eventual notificação da decisão por edital;   

o Art. 26 – Excluiu-se a coordenação responsável por recepcionar o recurso, assim como o prazo de 30d para apreciação 

ou julgamento pela DICOL;  

o §1º do art. 28 – Excluiu-se a possibilidade de transferência de titularidade na hipótese de exclusão de beneficiário titular 

de plano individual ou familiar, possibilitando, contudo, a transferência da responsabilidade financeira;  

o Anexo – O Anexo da IN 558 manteve o campo de identificação e assinatura do Intermediário entre a operadora e o 

beneficiário.  

.. 

RN 559/2022  

 

Dispõe sobre a transmissão dos arquivos, entre operadoras de planos 

privados de assistência à saúde e a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS, das bases da Nota Técnica de Registro de Produto 

(NTRP), dos Comunicados de Reajustes de Planos Coletivos (RPC) e do 

Sistema de Informações de Produtos (SIP), por meio do Programa 

Transmissor de Arquivos - PTA. 

 

Norma Comparada  

RN 47/2003 01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

Alterações sem impacto regulatório.  

.. 

RN 560/2022  

 

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro de Planos Privados de Assistência 

à Saúde comercializados anteriormente à data de vigência da Lei nº 

9.656, de 3 de junho de 1998. 

 

Norma Comparada  

RN 56/2003 

RN 107/2005. 

 

01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

Alterações sem impacto regulatório. 

.. 

RN 561/2022  

 

Dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de 

saúde individual ou familiar, e de exclusão de beneficiário de contrato 

coletivo empresarial ou por adesão. 

 

Norma Comparada  

RN 412/2016 01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

Alterações sem impacto regulatório. 

.. 

https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzMQ==
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzMg==
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzMw==
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RN 562/2022  

 

Dispõe sobre a adaptação e migração para os contratos celebrados 

até 1º de janeiro de 1999. 

 

Norma Comparada  

RN 254/2011  

RN 263/2011 

RN 437/2018 

01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Art. 15, caput  e § 1º– Incluído o conceito de “valor compatível” no caput e o conceito no § 1º.   

.. 

RN 563/2022  

 

Dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação 

de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde 

contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. 

 

Norma Comparada   

RN 63/2003 

Art. 28 da RN 254/2011 
01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Art. 4º - Determina previsão contratual para dispor que “a variação do preço em razão da faixa etária somente deverá 

incidir quando o beneficiário completar a idade limite e no mês subsequente ao do seu aniversário”; 

o Art. 5º - Reforçou a necessidade de constar as disposições da norma em NTRP; 

o Art. 6º e § Ú - Reforçou a prevalência da condições contratuais nos contratos celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98.  

..   

RN 564/2022  

 

Dispõe sobre a Nota Técnica de Registro de Produto. 

 

Norma Comparada  

 

RDC 28/2000  

RDC 46/2000  

RN 183/2008 

RN 252/2011 

RN 304/2012 

RN 318/2013 

IN/DIPRO 8/2002 

IN/DIPRO 18/2008. 

 

01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

Alterações sem impacto regulatório. 

.. 

 

 

 

 

 

https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzNA==
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzNQ==
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzNg==
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RN 565/2022  

 

Dispõe sobre os critérios para aplicação de reajuste das 

contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência 

suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem cobertura 

odontológica, e dos planos privados de assistência suplementar à 

saúde exclusivamente odontológicos, contratados por pessoas físicas 

ou jurídicas e dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de 

planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação 

de reajuste. 

 

Norma Comparada¹ (RN 171) 

Norma Comparada² (RN 172) 

Norma Comparada³ (RN 309) 

  
 

RN 171/2008  

RN 172/2008 

RN 274/2011 

RN 309/2012 

RN 362/2014. 

01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Art. 7º - O índice de reajuste máximo a ser aplicado não constará do ofício de autorização deste;  

o Art. 9, § 1º - Reforça o modelo atual de possibilidade de aplicação retroativa do reajuste;  

o Art. 24; 25; 26; 27; 31 – A resolução consolidou as obrigações relativas as características gerais dos contratos de planos 

de saúde, tema Reajuste, do Manual de Elaboração dos Contratos de Planos de Saúde (antiga IN 23); 

o Art. 49 – Vedou a possibilidade de inclusão de novos beneficiários aos contratos que não tenham sido aditados para 

adequação de suas cláusulas à metodologia do agrupamento de contratos, excetuando novo cônjuge e filhos do titular; 

o Art. 50 – Prevalência do ato jurídico perfeito aos aditamentos que estabelecem critérios para aplicação de reajustes das 

contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência suplementar à saúde exclusivamente odontológicos. 

.. 

RN 566/2022  

 

Dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano 

privado de assistência à saúde. 

 

Norma Comparada   

RN 259/2011 

RN 268/2011 
01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Art. 1º, § 1º, III – Altera expressamente a definição de “munício da demanda” (local onde o beneficiário busca o serviço e 

não onde ele se encontra);  

o Art. 1º, § 1º, VI e VII – Define o conceito de “indisponibilidade [de rede]” e “inexistência [de rede]”;  

o Art. 2º - Atualiza as remissões à Lei 9.656/98 acrescentando os artigos 10-B e 10-C. Não criou exceções ou regras 

diferenciadas às coberturas previstas no § 13 da Lei 9.656/98, acrescida pela Lei 14.454/22 (extra Rol); 

o Art. 3º, VIII – Passa a constar expressamente o prazo para atendimento pelo profissional enfermeiro obstetra ou obstetriz 

(10d); 

o Art. 3º, XII – Prazo de 21d úteis para atendimento de PAC. Texto retificado conforme publicação no D.O.U. (17/01/2023); 

o Art. 3º, XVII – Prazo imediato para atendimento de urgência e emergência (reincluído à norma). Texto retificado conforme 

publicação no D.O.U. (17/01/2023); 

o Art. 3º, §§ 4º e 5º - Remissão ao prazo de 21d para a cobertura de procedimentos definidos como de alta complexidade, 

elencados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Texto retificado conforme publicação no D.O.U. 

(17/01/2023); 

o Art. 6º - Correção da remissão ao inciso XVII do art. 3º (prazo imediato), na hipótese de inexistência de prestador. Texto 

retificado conforme publicação no D.O.U. (17/01/2023)  

.. 

https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzNw==
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDM0MQ==
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RN 567/2022  

 

Dispõe sobre a substituição de prestadores de serviços de atenção à 

saúde não hospitalares. 

 

Norma Comparada   

RN 365/2014  

IN/DIPRO 56/2014 
01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Art. 11 – Define as informações a serem disponibilizadas na substituição de prestador não hospitalar (plano e prestador 

substituto); 

o Art. 12 – Prevê a possibilidade de divulgação da substituição da rede através de hyperlink; 

o § Ú do art. 18 – Estabelece penalidade na ausência de comunicação adequada da substituição (“RN 489. Art. 92. Deixar 

de comunicar aos beneficiários as informações estabelecidas em lei ou pela ANS: Sanção – advertência; multa de R$ 

25.000,00”). 

.. 

RN 568/2022  

 

Dispõe sobre as solicitações de substituição de entidade hospitalar e 

de redimensionamento de rede por redução. 

 

Norma Comparada   

IN/DIPRO 46/2014 

IN/DIPRO 54/2018 
01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Art. 7º, caput e § 1º - determina expressamente a forma de solicitação de substituição ou redimensionamento da rede 

(“através do sistema web”); 

o Art. 7º, § 3º - Acrescentou, como meio de prova, a apresentação do comprovante da situação cadastral na Receita Federal 

(“e”) e ata notarial (“f”), na hipótese de encerramento das atividades da entidade hospitalar; excluiu da previsão de 

apresentação da situação cadastral no CNES, a exceção por motivo desativados “outros” (“c”) 

o Art. 7º, § 4º - substituiu a palavra “encaminhamento” por “obtenção”, de documentação proveniente da entidade 

hospitalar para fins de alteração da rede motivado por interesse do prestador.     

.. 

https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzOA==
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMzOQ==
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 INTRUÇÕES NORMATIVAS - IN 
NORMA 

VIGENTE 
TEMA E ALTERAÇÕES NORMA REVOGADA VIGÊNCIA 

IN/ANS 28/2022  

Dispõe sobre os procedimentos do Registro de Produtos. 

 

Norma Comparada 

 

  

IN/DIPRO 23/2009 

IN/DIPRO 27/2009 

IN/DIPRO 28/2009 

IN/DIPRO 39/2009 

IN/DIPRO 45/2009 

Arts. 20 e 21 da IN 46/2014 

Art. 12, da IN 03/2022 

Art. 4º da RN 324/2014. 

.. 

01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Alterações sem impacto regulatório. 

... 

IN/ANS 29/2022  

 

Dispõe sobre os procedimentos da comunicação dos reajustes 

das contraprestações pecuniárias dos planos privados de 

assistência suplementar à saúde, contratados por pessoa jurídica, 

independentemente de sua segmentação e da data de 

contratação. 

 

Norma Comparada 

... 

IN/DIPRO 13/2006, 

IN/DIPRO 47/2014  

 Inciso X do art. 1º e o art. 

11, ambos da RN 274/2011. 

01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Alterações sem impacto regulatório. 

... 

IN/ANS 30/2022  

 

Dispõe sobre as rotinas e o procedimento de solicitação e 

autorização para aplicação de reajuste das contraprestações 

pecuniárias dos planos individuais ou familiares de assistência 

suplementar à saúde que tenham sido contratados após 1º de 

janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 

1998. 

 

Norma Comparada 

.... 

IN/DIPRO 51/2017. 01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Alterações sem impacto regulatório. 

https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMyNQ==
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMyNg==
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMyNw==
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IN/ANS 31/2022  

 

Dispõe sobre o acompanhamento e avaliação da garantia de 

atendimento dos beneficiários pelas operadoras de planos de 

assistência à saúde, regulamenta o art. 12- A da Resolução 

Normativa nº 259, de 17 de junho de 2011, ou norma que vier a 

sucedê-la, e revoga a Instrução Normativa ANS n˚ 2, de 30 de 

março de 2022. 

.... 

Norma Comparada  

IN/ANS 02/2022. 01/02/23 

Análise FenaSaúde:   

o Art. 10, IV – Acrescenta a palavra “acima”, trazendo objetividade ao cálculo indicado (“resultado maior que cinquenta 

por cento acima da mediada”); 

 

https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=pdfAtualizado&format=raw&id=NDMyOA==
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RN 557 COMPARADA COM A RN 195 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA – RNANS Nº 195557, DE 14 DE JULHODEZEMBRO DE 

20092022 

 

 

Dispõe sobre a classificação e características dos 

planos privados de assistência  à  saúde, e 

regulamenta a sua contratação, institui adispõe 

sobre a contratação de plano privado de 

assistência à saúde coletivo empresarial por 

empresário individual e dispõe sobre os 

instrumentos de orientação para contratação 

de planos  privados de assistência à saúde e dá 

outras providências. 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições 

que lhe confere o inciso II do artigo 10, combinado com os  incisos  II,  XIII e,  XXXII,  XXXVI  e  XXXVII  

do artigo 4º, da Lei nº 9.961,Lei nº 9.961, de 28 de  janeiro  de  2000, e em conformidade  com  o  

disposto  no  art. 64, inciso  II, alínea “a”,IV do Anexo I,artigo 42 da Resolução Normativa – RN nº 

81,Resolução Regimental nº 21, de 226 de setembrojaneiro de 20042022, e em cumprimento ao 

Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, em reunião realizada em 112 de julhodezembro de 

20092022, adotou a seguinte Resolução Normativa, e  eu,  Diretor-Presidente,  determino  a  sua 

publicação:. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Resoluçãoresolução dispõe sobre a classificação dos planos privados de assistência à 

saúde, regulamenta a sua contratação, instituie dispõe sobre a contratação de plano privado de 

assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual e sobre os instrumentos de  

orientação  para contratação de  planos  privados  de assistência à saúde e dá outras providências. 

 

Art. 2º Para fins de contratação, os planos privados de assistência à saúde classificam-se 

em: I – individual ou familiar; 

1.II – coletivo empresarial; ou 

 

III – coletivo por adesão. 
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CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção I 

Do Plano Privado de Assistência à Saúde Individual ou Familiar 

 

Subseção I Da Definição 

 

Art. 3º Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura 

da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo 

familiar. 

 

§1
o

A1º A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado 

aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a 

assunção das obrigações decorrentes. 

 

§2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às hipóteses de rescisão unilateral do contrato 

por fraude ou não-pagamento da mensalidade, previstas no inciso II do art. 13 da Lei nº 

9.656,artigo 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 

 

Subseção II 

Da Carência e Cobertura Parcial Temporária 

 

Art. 4º O contrato de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar,  poderá  conter 

cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, nos 

termos da resolução específica em vigor, bem como a exigência de  cumprimento  de  prazos  de 

carência, nos termos da Lei nº 9.656, de 3 de junhoLei nº 9.656, de 1998. 

 

Seção II 

Do Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial 

 

Subseção I Da Definição 

 

Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da 

atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou 

estatutária. 

 

§1º O vínculo 
[1]

 à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto 
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contratualmente: 

 

1.I - os sócios da pessoa jurídica contratante; 

 

2.II - os administradores da pessoa jurídica contratante; 

 

3.III - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à pessoa jurídica 

contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos 30 e  31  da  Lei  nº  9.656, e  31  

da  Lei  nº  9.656,  de 1998; 

 

4.IV – os agentes políticos; 

 

5.V – os trabalhadores temporários; 

 

6.VI – os estagiários e menores aprendizes; e 

 

7.VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consangüíneoconsanguíneo, até o segundo 

grau  de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, 

bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores. 

 

§2º O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1º deste artigo inciso VII do §1º deste 

artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de assistência 

aà saúde. 

 

Subseção II Da Carência 

 

Art. 6º No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de participantes 

igual ou superior a trinta beneficiários não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência. 

 

Art. 6º No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de participantes 

igual ou superior a trinta beneficiários não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência, 

desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato 

coletivo ou de sua vinculação a pessoa jurídica contratante (Redação dada pela RN nº 200, de 2009). 

 

Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 2329 desta 

RNresolução será considerada a totalidade de participantes eventualmente já vinculados ao plano 

coletivo estipulado. 

 

Subseção III 

Da Cobertura Parcial Temporária 

 

Art. 7º No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de 
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participantes igual ou superior a trinta beneficiários não poderá haver cláusula de agravo ou cobertura 

parcial temporária, nos casos de doenças ou lesões preexistentes. 

 

Art. 7º No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de participantes 

igual ou superior a trinta beneficiários não poderá haver cláusula de agravo ou cobertura parcial 

temporária, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, desde  que  o  beneficiário  formalize  o 

pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato coletivo  ou  de  sua  vinculação  à 

pessoa jurídica contratante. (Redação dada pela RN nº 200, de 2009) 

 

Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 23 desta RNinciso 

III do artigo 29 desta resolução será considerada a totalidade de participantes eventualmente já 

vinculados ao plano coletivo estipulado. 

 

Subseção IV 

Do pagamento das Contraprestações Pecuniárias 

 

Art. 8º O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de  responsabilidade  da  pessoa 

jurídica contratante, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998plano 

privado. 

 

Art.8º O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de responsabilidade da pessoa 

jurídica contratante (Redação dada pela RN nº 200, de 2009)assistência à saúde coletivo empresarial. 

 

Parágrafo único. A regra prevista no caput caput não se aplica às hipóteses previstas nos artigos 

30 e 31 da Lei nº 9.656,Lei nº 9.656, de 1998, às operadoras na modalidade de autogestão e aos entes 

da administração pública direta ou indireta. (Incluído pela RN nº 200, de 2009), nas quais a operadora 

contratada poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários 

 

Subseção V 

Da Contratação de Plano Coletivo Empresarial por Empresário Individual 

 

Art. 9º O empresário individual poderá contratar plano privado de assistência à saúde coletivo 

empresarial, previsto no artigo 5º desta resolução. 

 

§1º Para a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, o empresário 

individual deverá apresentar documento que confirme a sua inscrição nos órgãos competentes, bem 

como sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, e outros que vierem a ser exigidos pela 

legislação vigente, pelo período mínimo de seis meses, de acordo com sua forma de constituição. 

 

§2º Para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o empresário individual deverá conservar a 
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sua inscrição nos órgãos  competentes,  bem  como  sua  regularidade  cadastral  junto  à  Receita 

Federal, de acordo com sua forma de constituição. 

 

Art. 10. Nos contratos coletivos empresariais celebrados por empresários individuais, as operadoras 

de planos privados de assistência à saúde, bem como as administradoras de benefícios, no 

momento da contratação do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, e, 

anualmente, no mês de aniversário do contrato, deverão exigir a comprovação: 

 

I – prevista no artigo 9º desta resolução; e 

 

II – dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários vinculados, dispostos no artigo  5º  desta 

resolução, quando for o caso. 

 

§1º Verificada a ilegitimidade do contratante no aniversário do  contrato,  a  operadora  poderá 

rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia com sessenta dias de antecedência, 

informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu 

registro nos órgãos competentes. 

 

§2º A celebração ou a manutenção, após a verificação anual, de contrato de plano de saúde coletivo 

empresarial que não atenda ao disposto no caput equipara-se, para todos os efeitos legais, ao plano 

individual ou familiar, conforme prevê o artigo 39 desta resolução. 

 

§3º O ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos no 

artigo 5º desta resolução acarretará a constituição de vínculo direto e individual desses beneficiários 

com a operadora, passando a ter o mesmo tratamento normativo previsto no §2º deste artigo. 

 

§4º A comprovação anual da condição de empresário individual e dos requisitos de elegibilidade dos 

beneficiários a ele vinculados, mencionada no  caput,  será  exigida  de  empresário  individual  que 

figure como contratante em plano coletivo empresarial independentemente da data de 

formalização do contrato, aplicando-se o disposto no § 1º deste artigo, quando couber. 

 

Art. 11. A cobrança da contraprestação pecuniária será emitida pela operadora ou administradora de 

benefícios contra o empresário individual contratante. 

 

Art. 12. Os documentos por meio dos quais se comprovará o disposto no artigo 10 desta resolução, 

estejam eles na forma física ou digital, deverão ser guardados pela operadora e/ou pela 

administradora de benefícios e disponibilizados à ANS, sempre que requisitados. 

 

Parágrafo único. A não manutenção dos documentos de comprovação mencionados no caput, 

para fins de verificação pela ANS, sujeita a operadora e/ou a administradora de benefícios às 

penalidades cabíveis. 

 

Art. 13. Caberá à operadora ou administradora de benefícios informar ao empresário individual 
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contratante as principais características do contrato a que estão se vinculando, tais como o tipo de 

contratação, as regras de rescisão, na forma do artigo 14 desta resolução, e as regras de cálculo e 

aplicação de reajuste, segundo a regulamentação que dispõe sobre o agrupamento de contratos 

coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste. 

 

Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato 

de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9º desta resolução, 

somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação 

prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar 

para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante 

comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será 

rescindido na data indicada na comunicação. 

 

Seção III 

Do Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão 

 

Subseção I 

Da Definição 

 

Art 9
o

. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura 

da atenção prestada à população que mantenha vínculo 
[1] 

com as seguintes pessoas jurídicas de 

caráter profissional, classista ou setorial: 

 

1.I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos  quais  seja  necessário  o  registro  para  o 

exercício da profissão; 

 

2.II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e 

confederações; III – associações profissionais legalmente constituídas; 

3.IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões 

regulamentadas; 

 

4.V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta 

resolução; e 
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5.VI - entidades previstas na Lei n
o 

7.395,Lei n˚ 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei  n
o  

7.398,Lei n˚  7.398,  de  4  de novembro de 1985; e. 

 

IV - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial não previstas nos incisos 

anteriores, desde que autorizadas pela Diretoria de Normas e Habilitação de operadoras – DIOPE. 

(Revogado pela RN nº 260, de 2011) 

 

§1º Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão,  desde  que 

previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco 

consangüíneoconsanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou 

companheiro. 

 

§2º A adesão do grupo familiar a que se refere o §1º deste artigo§1º deste artigo dependerá da 

participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde. 

 

§3º Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na 

forma do caput caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. 

 

§4º Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 23inciso III do artigo 29 desta resolução, 

caberá tanto à Administradoraadministradora de Benefíciosbenefícios quanto à Operadoraoperadora 

de Planoplano de Assistênciaassistência à Saúdesaúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica 

contratante, na forma do caput deste artigo,caput, e a condição de elegibilidade do  beneficiário. 

 

Art. 1016. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 9ºartigo 15 desta resolução só  poderão  

contratar  plano  privado  de assistência à saúde coletivo por adesão quando  constituídas  há  pelo  

menos  um  ano,  exceto  asas pessoas jurídicas previstas nos incisos I e II daquele artigo. 
[1]

 

 

Subseção II Da Carência 

 

Art.  11 17. No  plano  privado  de  assistência  à  saúde  coletivo  por  adesão  não  poderá  ser  

exigido o 

 cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até trinta dias 

da celebração do contrato coletivo. 

 

§1º A cada aniversário do contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão será 

permitida a adesão de novos beneficiários sem o cumprimento de prazos de carência, desde que: 

 

2.I - o beneficiário tenha se vinculado, na forma do artigo 9º15 desta resolução, após o 

transcurso do prazo definido no caput; e 

caput deste artigo; e 
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3.II - a proposta de adesão seja formalizada até trinta dias da data de aniversário do contrato. 

 

§2º Após o transcurso dos prazos definidos no caput caput e no inciso II do §1
o

inciso II do §1º deste 

artigo, poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência, carências, nos  termos  da  

regulamentação  específica,  limitados  aos previstoprazos previstos em leiLei. 

 

§3
o

3º Quando a contratação ocorrer na forma prevista no inciso III do artigo 2329 desta RNresolução, 

considerar- se-á como data de celebração do contrato coletivo a data do ingresso da pessoa jurídica 

contratante ao contrato estipulado pela Administradoraadministradora de Benefíciosbenefícios. 

 

Subseção III 

Da Cobertura Parcial Temporária 

 

Art. 1218. O contrato do plano privado de assistência à  saúde  coletivo  por  adesão  poderá  conter 

cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, 

nos termos dade resolução específica em vigor. 

 

Subseção IV 

Do Pagamento e da Cobrança das Contraprestações Pecuniárias 

 

Art. 1319. O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de responsabilidade  da  pessoa 

jurídica contratante de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão. 

 

Art. 20. 

Art. 14 A operadora contratada não poderá efetuar a cobrança das contraprestações pecuniárias 

diretamente ao beneficiário, exceto nas hipóteses previstas nos artigos  30  e  31  da  Lei  9.656,  de 

1998. 

 

Art. 14 A operadora contratada não poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária 

diretamente aos beneficiários (Redação dada pela RN nº 200, de 2009)de contrato do plano privado 

de assistência  à  saúde  coletivo  por adesão. 

 

Parágrafo único. A regra prevista no caput caput  não  se  aplica  às hipóteses previstas nos artigos 

30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998 e às operadoras  na  modalidade  de autogestão. (Incluído pela RN 

nº 200, de 2009) 

 

Art. 1521. O contrato do plano privado de assistência  à  saúde  coletivo  por  adesão  deverá  conter 

cláusula específica que discipline os casos de inadimplemento por parte dos beneficiários, bem 

como as condições e prazo de pagamento. 
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Seção IV 

Das Disposições Comuns aos Planos Coletivos 

 

Subseção I 

Da Proibição de Seleção de Riscos 

 

Art. 1622. Para vínculo de beneficiários aos planos privados de assistência à saúde coletivos por 

adesão ou empresarial não serão permitidas quaisquer outras exigências que não as  necessárias  para 

ingressar na pessoa jurídica contratante. 

 

Subseção II 

Da Rescisão ou Suspensão 

 

Art. 1723. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados 

de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem  também  constar  do  contrato 

celebrado entre as partes. 

 

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou 

empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze 

meses  e  mediante  prévia  notificação  da   outra   parte   com   antecedência   mínima   de   sessenta 

dias. (Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01). (Anulado pela RN nº 455, de 30/03/2020) 

 

Subseção III 

Da Exclusão e Suspensão da Assistência à Saúde dos Beneficiários dos Planos Coletivos 

 

Art. 1824. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos 

planos privados de assistência à saúde coletivos. 

 

Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à  saúde  dos 

beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: 

 

1)I - fraude; ou 

 

2)II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5º5˚ e 9º 15  desta  resolução,  ou  de 

dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 

30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998.Lei n˚ 9.656, de 1998; ou 

 

III - a pedido do beneficiário. 
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Subseção IV Do Reajuste 

 

Art. 1925. Nenhum contrato poderá receber  reajuste  em  periodicidade  inferior  a  doze  meses, 

ressalvado o disposto no caput do artigo 22 desta RN.caput do artigo 28 desta resolução. 

 

§1
o

1º Para fins do disposto no caput,caput, considera-se reajuste qualquer variação positiva 

na contraprestação pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão  ou  reequilíbrio  econômico- 

atuarial do contrato. 

 

§2º Em planos operados por autogestão, quando a contribuição do beneficiário for calculada sobre 

a  remuneração, não se considera reajuste o aumento decorrente exclusivamente do aumento da 

remuneração. 

 

§3º Não se considera reajuste a variação da contraprestação pecuniária em plano com preço pós 

estabelecido. 

 

§3º Em planos operados por autogestão, patrocinados por entes da administração pública direta ou 

indireta, não se considera reajuste o aumento que  decorra  exclusivamente  da  elevação  da 

participação financeira do patrocinador. (Redação dada pela RN nº 204, de 2009) 

 

§4º Não se considera reajuste a variação da contraprestação pecuniária em plano com preço pós 

estabelecido. (Incluído pela RN nº 204, de 2009) 

 

Art. 2026. Não poderá haver aplicação de percentuais de reajuste diferenciados dentro de um mesmo 

plano de um determinado contrato, inclusive na forma de contratação prevista no inciso III do 

artigo 2329 desta RNresolução. 

 

Art. 2127. Não poderá haver distinção quanto ao valor da contraprestação pecuniária entre  os 

beneficiários que vierem a ser incluídos no contrato e os a ele já vinculados, inclusive na forma de 

contratação prevista no inciso III do artigo 2329 desta RNresolução. 

 

Art. 2228. O disposto nesta seção não se aplica às variações do valor da contraprestação pecuniária 

em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação de contrato à Lei nº 9.656,Lei nº 9.656, 

de 1998. 

 

Subseção V 

Da Forma de Contratação 

 

Art. 2329. As pessoas jurídicas de que trata esta resolução poderão reunir-se  para  contratar  plano 

privado de assistência à saúde coletivo, podendo tal contratação realizar-se: 
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1)I – diretamente com a operadora; ou 

 

2)II – com a participação de administradora de benefícios, nos termos do artigo 4
o

4º da RN nº 

196,Resolução Normativa nº 515, de 1429 de julhoabril de 20092022, ou norma que regulamenta as 

atividades dessas pessoas jurídicas;vier a sucedê-la; ou 

 

3)III – com a participação da Administradora de Benefícios na condição de estipulantecoestipulante 

do contrato firmado com a operadora de plano de assistência à saúde,  desde  que  a  Administradora  

assuma  o risco decorrente da inadimplência da pessoa jurídica contratante, com a vinculação de 

ativos garantidores suficientes para tanto.
 [2]

 

 

§1ºParágrafo único. Fica vedada a inclusão de beneficiários sem a participação da pessoa jurídica 

legitimada. 

 

§2º Os empresários individuais não poderão reunir-se para contratar plano privado de assistência à 

saúde coletivo empresarial. 

 

Seção V 

Da Orientação aos Beneficiários 

 

Art. 24 Como parte dos procedimentos para contratação ou  adesão  aos  planos  individuais  ou 

coletivos as operadoras deverão entregar ao beneficiário o Manual de Orientação para Contratação 

de Planos de Saúde - 30.MPS e o Guia de Leitura Contratual - GLC. 

 

Art. 24 Como parte dos procedimentos para contratação ou ingresso aos planos individuais  ou 

coletivos, as operadoras, inclusive classificadas na modalidade de Administradora de Benefícios, 

deverão entregar ao beneficiário o Manual de  Orientação  para  Contratação  de  Planos  de  Saúde  

- MPS e o Guia de Leitura Contratual – GLC. (Redação dada pela RN nº 204, de 2009)- MPS e o 

Guia de Leitura Contratual - GLC. 

 

Parágrafo único. O MPS e o GLC serão objeto de regulamentação específica são  instrumentos  

destinados  a  informar  ao  beneficiário  os principais aspectos a serem observados no momento 

da Diretoriacontratação de planos de saúde e a facilitar a apreensão do conteúdo do contrato por 

meio da indicação das referências aos seus tópicos mais relevantes. 

 

Art. 31. Os Anexos I e II desta resolução apresentam os modelos do MPS e do GLC a serem 

seguidos em sua íntegra pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, incluindo a 

fonte e o tamanho da letra a ser utilizado (Times New Roman, 12, espaçamento simples). 

 

§1º Os Normas e Habilitaçãodocumentos referidos no caput deverão ser entregues em material 

impresso ou  em  mídia digital, à escolha do beneficiário, no momento descrito no artigo 33 ou 34 



 

  
    

Voltar 

desta resolução, conforme o caso. 

 

§2º A entrega deverá ser feita pela operadora, inclusive classificada na modalidade de 

Administradora de Benefícios, podendo ser intermediada por representante da pessoa jurídica 

contratante, no caso dos Produtos – DIPRO 
[3] 

e conterão, no mínimo:planos coletivos. 

 

I  prazos de carência; 

 

- vigência§3º Os itens "Padrão de Acomodação", "Doença ou Lesão Preexistente" e "Cobertura Parcial 

Temporária" contidos nos Anexos não se aplicam às operações de planos exclusivamente 

odontológicos. 

 

§4º O item "Padrão de Acomodação" contido no Anexo II não se aplica às operações de planos 

exclusivamente ambulatoriais ou combinados com odontologia. 

 

Art. 32. A entrega do MPS e do GLC não exonera a operadora de planos privados de assistência 

à saúde do dever de entregar uma via do instrumento contratual ao  contratante  pessoa  física  ou 

jurídica. 

 

Art. 33. O MPS deverá ser entregue anteriormente à assinatura da proposta de contratação, segundo 

o tipo de contratação: 

 

I - nos planos individuais: ao beneficiário titular; 

 

II - nos planos coletivos: ao representante da pessoa jurídica contratante ou Administradora de 

Benefícios e aos beneficiários titulares até a assinatura da sua proposta de ingresso no plano; 

 

III - nos planos coletivos empresariais contratados por empresário individual: ao beneficiário titular. 

 

Art. 34. O GLC deverá ser entregue junto com o cartão de identificação do beneficiário titular, 

independentemente do tipo de contratação. 

 

Art. 35. Sempre que demandada pelo beneficiário titular de plano coletivo, a  pessoa  jurídica 

contratante deverá disponibilizar cópia do instrumento contratual contemplando,  no  mínimo,  os temas 

referenciados no GLC. 

 

II  Art.  contratual; 

 

III – critérios de reajuste; 

 

– segmentação assistencial; e V – abrangência geográfica.36. Art. 25 Os formulários utilizados pelas 

operadoras, pelas pessoas jurídicas contratantes ou pela Administradora de Benefícios para proposta 

de contratação ou adesão aos planos comercializados ou disponibilizados devem conter referência 



 

  
    

Voltar 

expressa à entrega desses documentosdo MPS e do GLC, com data e clara identificação das partes e 

eventuais representantes constituídos. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIASFINAIS 

 

Art. 2637. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos vigentes que permaneçam 

incompatíveis com os parâmetros fixados nesta resolução na data, especificamente quanto às condições 

de sua entrada  em  vigor elegibilidade previstas nos artigos 5º e 15 desta resolução, não poderão 

receber novos beneficiários, ressalvados os casos de filhos e novo cônjuge do titular. 

 

Art. 38. 

Art. 26 Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos vigentes que permaneçam 

incompatíveis com os parâmetros fixados nesta resolução na data de sua entrada  em  vigor  não 

poderão receber novos beneficiários, ressalvados os casos de novo cônjuge e  filhos  do  titular. 

(Redação dada pela RN nº 200, de 2009) 

 

Parágrafo único. A partir da confirmação pela operadora da reclassificação do registro dos produtos 

disposta no art. 27, os novos parâmetros passam a integrar os contratos aditados para atender as 

disposições desta resolução. (Incluído pela RN nº 200, de 2009) 

 

Art. 26 Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos vigentes que permaneçam 

incompatíveis com os parâmetros fixados nesta resolução na data de sua entrada em vigor, 

especificamente quanto às condições de elegibilidade previstas nos artigos 5º e 9º,  não  poderão 

receber novos beneficiários, ressalvados os casos de novo cônjuge e filhos do titular. (Redação dada 

pela RN nº 204, de 2009 

 

§1º Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos vigentes, que atendam  as 

condições de elegibilidade previstas nos artigos 5º e 9º, mas permaneçam incompatíveis  com  os 

demais parâmetros fixados nesta resolução, deverão ser  aditados  até  a  data  do  aniversário contratual 

ou até 12 (doze) meses da vigência desta norma, o que ocorrer primeiro, sob pena de impedir o 

ingresso de novos beneficiários, ressalvados os casos de novo cônjuge e filhos do titular. (Redação dada 

pela RN nº 204, de 2009) 

 

§2º A partir da confirmação pela operadora da reclassificação do registro dos produtos disposta no 

artigo 27, os novos parâmetros passam a integrar os contratos aditados para atender as disposições 

desta resolução. (Redação dada pela RN nº 204, de 2009) 

 

I Art. 27 As operadoras deverão adequar o registro dos produtos que possuam características 

distintas dos parâmetros fixados nesta resolução, observando os procedimentos a serem definidos 
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em regulamentação específica. 

 

§1º As operadoras terão o prazo de até doze meses, contado da publicação da regulamentação 

específica a que se refere o caput, para adequar o registro dos seus produtos. 

 

§2º A partir da adequação do registro dos produtos, os novos parâmetros passam a integrar os 

contratos celebrados para todos os fins de direito. 

 

I §3º Os registros dos produtos que não forem adequados no prazo estabelecido no §1º deste  artigo 

serão suspensos ou cancelados pela ANS, na dependência da  existência  ou  não  de  vínculos  no 

Sistema de Informação de Beneficiários - SIB, sendo vedadas novas inclusões de beneficiários. 

 

Art. 27 A ANS reclassificará automaticamente a  característica  “Tipo  de  Contratação”  dos  registros 

dos produtos coletivos, a partir das condições de vínculo do beneficiário em planos coletivos já 

informadas pelas operadoras, compatibilizando-a com os novos critérios de classificação dos planos 

coletivos fixados nesta resolução. (Redação dada pela RN nº 200, de 2009) 

 

§1º As operadoras deverão confirmar a reclassificação, atualizando os respectivos dispositivos do 

instrumento jurídico e nome do plano, quando necessário, nas condições e prazos a serem definidos 

em regulamentação específica. (Redação dada pela RN nº 200, de 2009) 

 

§2º Os registros dos produtos, cuja reclassificação não seja confirmada nas condições e prazos 

estabelecidos por regulamentação específica serão suspensos ou cancelados pela ANS, na 

dependência da existência ou não de vínculos no Sistema de Informação de Beneficiários - SIB, 

sendo vedadas novas inclusões de beneficiários. (Redação dada pela RN nº 200, de 2009) 

 

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 28 Esta resolução aplica-se às operadoras na modalidade de autogestão somente no que não for 

incompatível com a regulamentação específica em vigor. 

 

Art. 29 O caput dos artigos 3º, 4º e 5º, o inciso IX do artigo18 e o inciso IV do artigo 19, todos da 

Resolução Normativa nº 162, de 17 de outubro de 2007, passam a vigorar com as seguintes 

redações: 

 

“39.Art. 3º Institui-se a Carta de Orientação ao Beneficiário como parte integrante obrigatória dos 

contratos de planos privados de assistência à saúde individuais ou familiares e  coletivos, empresariais 

com menos de trinta beneficiários ou por adesão com qualquer número de beneficiários, observado 

o prazo previsto no art. 35 desta Resolução.” (NR) 

 

“Art. 4º O Anexo desta Resolução traz o modelo  da  Carta  de  Orientação  ao  Beneficiário,  a  ser 
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seguido em sua íntegra pelas operadoras de  planos  privados  de  assistência  à  saúde,  incluindo  a 

fonte e o tamanho a ser utilizado.” (NR) 

 

“Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, empresariais 

com menos de trinta beneficiários ou por adesão com qualquer número de beneficiários, contratados 

após a vigência da Lei nº 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando 

expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o 

conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de 

caracterização de fraude, ficando sujeito à  suspensão  da  cobertura  ou  rescisão  unilateral  do contrato, 

nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656, de 1998.” (NR) 

 

“Art.18............................................................................................................ 

 

IX - no caso de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, apresentar 

comprovante do número de participantes do contrato. ” (NR) 

 

“Art.19............................................................................................................ 

 

IV - planos privados de assistência à saúde coletivo empresarial com trinta ou mais beneficiários; ” 

(NR) 

 

Art. 30 Os §§2º, 4º e 8º dos artigos 2º, das Resoluções do Conselho de Saúde Suplementar- 

CONSU nº 20 e 21, de 7 de abril de 1999, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“Art.2
o

............................................................................................................. 

 

§2º No caso de manutenção de planos separados para ativos e inativos, e ambos os planos forem 

contratados com operadoras, é obrigatório que a empresa empregadora firme contratos coletivos 

empresariais para os ativos e para os inativos, em nome dos empregados e ex-empregados, 

respectivamente, para ambos os planos, com uma única operadora, devendo, também o plano de 

inativos, abrigar o universo de aposentados. 

 

........................................................................................ 

 

§4º A operadora classificada na modalidade de autogestão que não quiser operar diretamente plano 

para o universo de inativos, poderá contratá-lo com outra operadora  de  planos  privados  de assistência 

à saúde, ou ainda de outra congênere que possua plano que abrigue o contingente de inativos. 

 

§8º No caso de plano operado por terceiros, os contratos celebrados entre empresas empregadora e 

operadora de plano privado de assistência à saúde deverão  ser  repactuados  até  a  data  do vencimento 

do contrato vigente.” (NR). 
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Art. 31 A Resolução Normativa nº 124, de 30 de março de 2006, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes artigos: REVOGADO PELA RN Nº 489, DE 29/03/2022 

 

“Contrato coletivo em desacordo com a regulamentação 

 

Art. 20-C Permitir a adesão de novos beneficiários em contratos coletivos que permaneçam em 

desacordo com a legislação em vigor. 

 

Sanção - multa de R$ 50.000,00.” 

 

“Ingresso de beneficiário em plano coletivo 

 

Art. 20–D Admitir o ingresso de beneficiário em contrato coletivo que não detenha o vínculo exigido 

pela legislação. 

 

Sanção - multa de R$ 50.000,00.” 

 

“Reajuste de plano coletivo 

 

Art. 61-A Exigir ou aplicar reajuste da contraprestação pecuniária do contrato coletivo em desacordo 

com a regulamentação específica em vigor. 

 

Sanção - multa de R$ 45.000,00.” 

 

“Contraprestações distintas em contratos coletivos 

 

Art. 61-B Exigir ou cobrar contraprestações pecuniárias distintas entre os consumidores que vierem a 

ser incluídos no contrato coletivo e os a ele já vinculados. 

 

Sanção - multa de R$ 45.000,00.” 

 

“Cobrar contraprestações pecuniárias em contratos coletivos diretamente do beneficiário 

 

Art. 61-C Cobrar contraprestações pecuniárias em contratos coletivos diretamente do consumidor: 

 

Sanção – multa de R$ 5.000,00” 

 

“Fornecimento de orientação para contratação ou guia de leitura contratual 
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Art. 65-A Deixar de fornecer ao consumidor de plano coletivo orientação para contratação de planos 

de saúde ou guia de leitura contratual: 

 

Sanção – advertência; 

 

multa de R$ 5.000,00” 

 

“Preenchimento incompleto de formulário em contratos coletivos  

 

Art. 65–B Deixar de preencher os campos referentes à data e identificação das partes e eventuais 

representantes constituídos, existentes nos formulários adotados para proposta de contratação ou 

adesão dos planos coletivos comercializados ou disponibilizados. 

 

Sanção – advertência; 

 

Multa de R$ 5.000,00” 

 

“Suspensão ou Rescisão Unilateral de Contrato Coletivo 

 

Art. 82-A Suspender ou rescindir o contrato coletivo em desacordo com a regulamentação: 

 

Sanção - multa de R$ 80.000,00” 

 

Art. 32 O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos 

nos artigos 5º e 9º 5º e 15 desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, 

equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 

 

Art.  Art. 33 Revogam-se os §§3º dos artigos 2º das Resoluções CONSU nº 20 e 21, de 7 de abril 

de 1999, e a Resolução CONSU nº 14, de 3 de novembro de 1998. 

40. Ficam revogadas: 

 

I - a Resolução Normativa n° 195, de 14 de julho de 2009; 

 

II - a Resolução Normativa nº 200, de 13 de agosto de 2009; III - a Resolução Normativa nº 204, de 

1 de outubro de 2009; IV - a Resolução Normativa nº 260, de 27 de julho de 2011; 

V - a Resolução Normativa nº 432, de 27 de dezembro de 2017; VI - a Resolução Normativa nº 455, 

de 30 de março de 2020; 
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VII - a Instrução Normativa nº 20, de 29 de setembro de 2009, da Diretoria de Normas e Habilitação 

dos Produtos. 

 

Art. 3441. Esta resoluçãoResolução Normativa entra em vigor trinta dias após sua publicação. 
[4]

em 

1º de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOSPAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 

 

 

[1] 
Em relação aos vínculos exigidos no art. 5º e no art. 9º, considerando-se o lapso temporal previsto 

no art. 10, todos desta RN nº 195, consulte a Súmula Normativa nº 17, de 13/04/2011. 

 

[2]  
RN nº 196, de 14 de julho de 2009: 

 

 

 

“Art. 17º As regras de natureza econômico-financeira atualmente dirigidas à Administradora ou 

Administradora de Planos serão mantidas para as Administradoras de Benefícios, exceto quando a 

contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 23 da RN nº 195, de 14 de julho de 2009.” 

 

 

[3] 
IN/DIPRO Nº 20. 

 

[4] 
Em relação à entrada em vigor da RN nº 195: 

RN nº 200, de 2009: 

 

 

 

 

"Art. 6º A Resolução Normativa no 195, de 2009 e as alterações promovidas por esta resolução 

entrarão em vigor em 15 de outubro de 2009." 
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"Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação." RN nº 204, de 2009: 

"Art. 4º A RN nº 195, de 2009, a RN nº 200, de 13 de agosto de 2009, e as alterações introduzidas 

por esta resolução entram em vigor em 3 de novembro de 2009." 
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RN 557 COMPARADA COM A RN 432 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RNANS Nº 432557, DE 2714 DE DEZEMBRO DE 2017.2022 

 

Dispõe 

 

 

Dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde e 

regulamenta a sua contratação, dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde 

coletivo empresarial por empresário individual e altera o Anexo I da Resolução Normativa – 

RN nº 389, de 26 de novembro de 2015, que dispõe sobre a transparência das informações 

no âmbito da saúde suplementar, estabelece a obrigatoriedade da disponibilização do 

conteúdo mínimo obrigatório de informações referentes aos planos privados de saúde no 

Brasil e dá outras providências.  dispõe sobre os instrumentos de orientação para contratação 

de planos  privados de assistência à saúde. 

 

[Correlações][Anexo][Alterações] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista dono uso das 

atribuições que dispõe o art. 3°,lhe confere o inciso II do artigo 10, combinado com os  incisos  II,  XIII,  

XXXII,  XXXVI  e  XXXVII  do art. 4°, e o inciso II do art. 10, todosartigo 4º, da Lei n°nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000;, e em conformidade com o inciso III do art. 6º e a alínea “a” do  inciso  II  do  art.  30,  

ambos IV do artigo 42 da Resolução Regimental – RR nº 0121, de 1726 de marçojaneiro de  2017, 

2022, e em  cumprimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, em reunião  realizada  

em  15 12 de dezembro de 20172022, adotou a seguinte  Resolução  Normativa  –  RN, , e  eu,  Diretor-

Presidente Substituto, determino a sua publicação. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Resolução Normativaresolução dispõe sobre  a  a classificação dos planos privados de 

assistência à saúde, regulamenta a sua contratação  de  , e dispõe sobre a contratação de plano  privado  

de  assistência  à saúde coletivo empresarial por empresário individual e altera o Anexo I da Resolução 

Normativa – RN nº 389, de 26 de novembro de 2015, que  dispõe  sobre  a  transparência  das  

informações  no âmbito da saúde suplementar, estabelece a obrigatoriedade da disponibilização do 

conteúdo mínimo obrigatório de informações referentes aos planos privados de saúde no Brasil e dá 

outras providênciassobre os instrumentos de  orientação  para contratação de planos privados de 

assistência à saúde. 

 

Art. 2º Para fins de contratação, os planos privados de assistência à saúde classificam-se em: I – 



 

  
    

Voltar 

individual ou familiar; 

IV – coletivo empresarial; ou 

 

V – coletivo por adesão. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção I 

Do Plano Privado de Assistência à Saúde Individual ou Familiar 

 

Subseção I Da Definição 

 

Art. 3º Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da 

atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. 

 

§1º A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos 

dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção 

das obrigações decorrentes. 

 

§2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às hipóteses de rescisão unilateral do contrato 

por fraude ou não-pagamento da mensalidade, previstas no inciso II do artigo 13 da Lei nº 9.656, de 

3 de junho de 1998. 

 

Subseção II 

Da Carência e Cobertura Parcial Temporária 

 

Art. 4º O contrato de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar,  poderá  conter cláusula 

de agravo ou cobertura parcial temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, nos termos da 

resolução específica em vigor, bem como a exigência de  cumprimento  de  prazos  de carência, nos 

termos da Lei nº 9.656, de 1998. 

 

Seção II 

Do Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial 

 

Subseção I Da Definição 
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Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da 

atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou 

estatutária. 

 

§1º O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto 

contratualmente: 

 

VIII - os sócios da pessoa jurídica contratante; 

 

IX - os administradores da pessoa jurídica contratante; 

 

X - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à pessoa jurídica 

contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos 30  e  31  da  Lei  nº  9.656,  de 

1998; 

 

XI – os agentes políticos; 

 

XII – os trabalhadores temporários; 

 

XIII – os estagiários e menores aprendizes; e 

 

XIV - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau  de 

parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como 

dos demais vínculos dos incisos anteriores. 

§2º O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1º deste artigo dependerá da participação 

do beneficiário titular no contrato de plano privado de assistência à saúde. 

 

Subseção II Da Carência 

 

Art. 6º No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de participantes 

igual ou superior a trinta beneficiários não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência, 

desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato 

coletivo ou de sua vinculação a pessoa jurídica contratante. 

 

Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 29 desta resolução 

será considerada a totalidade de participantes eventualmente já vinculados ao plano coletivo 

estipulado. 

 

Subseção III 

Da Cobertura Parcial Temporária 

 

Art. 7º No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de 
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participantes igual ou superior a trinta beneficiários não poderá haver cláusula de agravo ou cobertura 

parcial temporária, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, desde  que  o  beneficiário  formalize  

o pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato coletivo  ou  de  sua  vinculação  à 

pessoa jurídica contratante. 

 

Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 29 desta resolução 

será considerada a totalidade de participantes eventualmente já vinculados ao plano coletivo 

estipulado. 

 

Subseção IV 

Do pagamento das Contraprestações Pecuniárias 

 

Art.8º O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de  responsabilidade  da  pessoa 

jurídica contratante de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial. 

 

Parágrafo único. A regra prevista no caput não se aplica às hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 

da Lei nº 9.656, de 1998, às operadoras na modalidade de autogestão e aos entes da administração 

pública direta ou indireta, nas quais a operadora contratada poderá efetuar a cobrança da 

contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários 

 

Subseção V 

Da Contratação de Plano Coletivo Empresarial por Empresário Individual 

 

Art. 9º 

Art. 2º O empresário individual poderá contratar plano privado de assistência à saúde coletivo 

empresarial, previsto no art. 5º da RN nº 195, de 14 de julho de 2009,  que  dispõe  sobre  a classificação 

e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a 

orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras 

providênciasartigo 5º desta resolução. 

 

§ 1º Para a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, o empresário 

individual deverá apresentar documento que confirme a sua inscrição nos órgãos competentes, bem 

como sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, e outros que vierem a ser exigidos pela 

legislação vigente, pelo período mínimo de 6 (seis) meses, de acordo com sua forma de constituição. 

 

§ §2º Para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o empresário individual deverá conservar a 

sua inscrição nos órgãos  competentes,  bem  como  sua  regularidade  cadastral  junto  à  Receita 

Federal, de acordo com sua forma de constituição. 

 

Art. 3º10. Nos contratos coletivos empresariais celebrados por empresários individuais, as operadoras 



 

  
    

Voltar 

de planos privados de assistência à saúde, bem como as administradoras de benefícios, no momento 

da contratação do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, e, anualmente, no mês 

de aniversário do contrato, deverão exigir a comprovação: 

de aniversário do contrato, deverão exigir a comprovação: 

 

3)III – prevista no art. 2ºartigo 9º desta resolução; e 

 

4)IV – dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários vinculados, dispostos no art.artigo  5º da 

Resolução Normativa nº 195, de 2009 desta resolução, quando for o caso. 

 

§ 1º Verificada a ilegitimidade do contratante no aniversário do  contrato,  a  operadora  poderá rescindir 

o contrato, desde que realize a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, informando 

que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos 

órgãos competentes. 

 

§ 2º A celebração ou a manutenção, após a verificação anual, de contrato de plano de saúde coletivo 

empresarial que não atenda ao disposto no caput equipara-se, para todos os efeitos legais, ao plano 

individual ou familiar, conforme prevê o art. 32 da RN nº 195, de 2009artigo 39 desta resolução. 

 

§ 3º O ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos no 

art.artigo 5º da RN nº 195, de 2009,desta resolução acarretará a constituição de vínculo direto e 

individual desses beneficiários com a operadora, passando a ter o mesmo tratamento normativo 

previsto no § 2º deste artigo. 

 

§ 4º A comprovação anual da condição de empresário individual e dos requisitos de elegibilidade dos 

beneficiários a ele vinculados, mencionada no  caput, também deverá ser será  exigida  de  empresário  

individual  que figure como contratante em plano coletivo empresarial celebrado 

antesindependentemente da vigência desta Resoluçãodata de formalização do contrato, aplicando-se 

o disposto no § 1º deste artigo, quando couber. 

 

Art. 4º11. A cobrança da contraprestação pecuniária será emitida pela operadora ou administradora de 

benefícios contra o empresário individual contratante. 

 

Art. 5º12. Os documentos por meio dos quais se comprovará o disposto no art. 3ºartigo 10 desta 

resolução, estejam eles na forma física ou digital, deverão ser guardados pela operadora e/ou pela 

administradora de benefícios e disponibilizados à ANS, sempre que requisitados. 

 

Parágrafo único. A não manutenção dos documentos de comprovação mencionados no caput, para 

fins de verificação pela ANS, sujeita a operadora e/ou a administradora de benefícios às penalidades 

cabíveis. 

 

Art. 6º13. Caberá à operadora ou administradora de benefícios informar ao empresário individual 
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contratante as principais características do contrato a que estão se vinculando, tais como o tipo de 

contratação, as regras de rescisão, na forma do art. 7º artigo 14 desta resolução, e as regras de cálculo 

e aplicação de reajuste, segundo o disposto na RN nº 309, de 24 de outubro de 2012,a 

regulamentação que dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de planos privados de 

assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste. 

 

Art. 7º14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato 

de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do art. 2º, artigo 9º desta resolução, 

somente  poderá  ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação 

prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a operadora apresentar 

para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante 

comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será 

rescindido na data indicada na comunicação. 

 

Seção III 

Do Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão 

 

Subseção I Da Definição 

 

Art. 8º Aplicam-15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece 

cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas 

de caráter profissional, classista ou setorial: 

 

III – conselhos profissionais e entidades de classe, nos  quais  seja  necessário  o  registro  para  o 

exercício da profissão; 

 

IV – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; III – associações 

profissionais legalmente constituídas; 

VII - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; 

 

VIII - caixas de assistência e fundações de direito privado que se subsidiariamenteenquadrem nas 

disposições desta resolução; e 

 

IX - entidades previstas na Lei n˚ 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n˚  7.398,  de  4  de 

novembro de 1985. 

 

§1º Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão,  desde  que 
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previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco 

consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro. 

 

§2º A adesão do grupo familiar a que se refere o §1º deste artigo dependerá da participação do 

beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde. 

 

§3º Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma 

do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. 

 

§4º Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução, caberá tanto à 

administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a 

legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput, e a condição de elegibilidade do 

beneficiário. 

 

Art. 16. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 15 desta resolução só poderão contratar plano 

privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando  constituídas  há  pelo  menos  um  ano, 

exceto as pessoas jurídicas previstas nos incisos I e II daquele artigo. 

 

Subseção II Da Carência 

 

Art. 17. No plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão não poderá ser exigido o 

cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até trinta dias da 

celebração do contrato coletivo. 

§1º A cada aniversário do contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão será 

permitida a adesão de novos beneficiários sem o cumprimento de prazos de carência, desde que: 

 

III - o beneficiário tenha se vinculado, na forma do artigo 15 desta resolução, após o transcurso 

do prazo definido no caput; e 

 

IV - a proposta de adesão seja formalizada até trinta dias da data de aniversário do contrato. 

 

§2º Após o transcurso dos prazos definidos no caput e no inciso II do §1º deste artigo, poderá ser exigido 

o cumprimento de prazos de carências, nos termos da regulamentação específica, limitados aos 

contratosprazos previstos em Lei. 

 

§3º Quando a contratação ocorrer na forma prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução, 

considerar-se-á como data de celebração do contrato coletivo a data do ingresso da pessoa jurídica 

contratante ao contrato estipulado pela administradora de benefícios. 

 

Subseção III 

Da Cobertura Parcial Temporária 
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Art. 18. O contrato do plano privado de assistência à saúde  coletivo  por  adesão  poderá  conter 

cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, 

nos termos de resolução específica em vigor. 

 

Subseção IV 

Do Pagamento e da Cobrança das Contraprestações Pecuniárias 

 

Art. 19. O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de responsabilidade da  pessoa 

jurídica contratante de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão. 

 

Art. 20. A operadora contratada não poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária 

diretamente aos beneficiários de contrato do plano privado de assistência  à  saúde  coletivo  por 

adesão. 

 

Parágrafo único. A regra prevista no caput  não  se  aplica  às  operadoras  na  modalidade  de 

autogestão. 

 

Art. 21. O contrato do plano privado de assistência à  saúde  coletivo  por  adesão  deverá  conter 

cláusula específica que discipline os casos de inadimplemento por parte dos beneficiários, bem como 

as condições e prazo de pagamento. 

 

Seção IV 

Das Disposições Comuns aos Planos Coletivos 

 

Subseção I 

Da Proibição de Seleção de Riscos 

 

Art. 22. Para vínculo de beneficiários aos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão 

ou empresarial não serão permitidas quaisquer outras exigências que não as  necessárias  para ingressar 

na pessoa jurídica contratante. 

 

Subseção II 

Da Rescisão ou Suspensão 

 

Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de 

assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem  também  constar  do  contrato 

celebrado entre as partes. 
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Subseção III 

Da Exclusão e Suspensão da Assistência à Saúde dos Beneficiários dos Planos Coletivos 

 

Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos 

planos privados de assistência à saúde coletivos. 

 

Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à  saúde  dos 

beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: 

 

IV - fraude; ou 

 

V - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5˚ e  15  desta  resolução,  ou  de 

dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 

30 e 31 da Lei n˚ 9.656, de 1998; ou 

 

VI - a pedido do beneficiário. 

 

Subseção IV Do Reajuste 

 

Art. 25. Nenhum contrato poderá receber reajuste  em  periodicidade  inferior  a  doze  meses, ressalvado 

o disposto no caput do artigo 28 desta resolução. 

 

§1º Para fins do disposto no caput, considera-se reajuste qualquer variação positiva na 

contraprestação pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão  ou  reequilíbrio  econômico- atuarial 

do contrato. 

 

§2º Em planos operados por autogestão, quando a contribuição do beneficiário for calculada sobre 

a remuneração, não se considera reajuste o aumento decorrente exclusivamente do aumento da 

remuneração. 

 

§3º Em planos operados por autogestão, patrocinados por entes da administração pública direta ou 

indireta, não se considera reajuste o aumento que  decorra  exclusivamente  da  elevação  da 

participação financeira do patrocinador. 

 

§4º Não se considera reajuste a variação da contraprestação pecuniária em plano com preço pós 

estabelecido. 

 

Art. 26. Não poderá haver aplicação de percentuais de reajuste diferenciados dentro de um mesmo 

plano de um determinado contrato, inclusive na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 

29 desta resolução. 

 

Art. 27. Não poderá haver distinção quanto ao valor da contraprestação pecuniária entre os beneficiários 
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que vierem a ser incluídos no contrato e os a ele já vinculados, inclusive na forma de contratação prevista 

no inciso III do artigo 29 desta resolução. 

 

Art. 28. O disposto nesta seção não se aplica às variações do valor da contraprestação pecuniária em 

razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação de contrato à Lei nº 9.656, de 1998. 

 

Subseção V 

Da Forma de Contratação 

 

Art. 29. As pessoas jurídicas de que trata esta resolução poderão reunir-se para  contratar  plano privado 

de assistência à saúde coletivo, podendo tal contratação realizar-se: 

IV – diretamente com a operadora; ou 

 

V – com a participação de administradora de benefícios, nos termos do artigo 4º da Resolução 

Normativa nº 515, de 29 de abril de 2022, ou norma que vier a sucedê-la; ou 

 

VI – com a participação da Administradora de Benefícios na condição de coestipulante do contrato 

firmado com a operadora de plano de assistência à saúde, desde que a  Administradora  assuma  o risco 

decorrente da inadimplência da pessoa jurídica contratante, com a vinculação de ativos garantidores 

suficientes para tanto. 

 

§1º Fica vedada a inclusão de beneficiários sem a participação da pessoa jurídica legitimada. 

 

§2º Os empresários individuais não poderão reunir-se para contratar plano privado de assistência à 

saúde coletivo empresarial. 

 

Seção V 

Da Orientação aos Beneficiários 

 

Art. 30. Como parte dos procedimentos para contratação ou ingresso aos planos individuais ou 

coletivos, as operadoras, inclusive classificadas na modalidade de Administradora de Benefícios, deverão 

entregar ao beneficiário o Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS e o Guia 

de Leitura Contratual - GLC. 

 

Parágrafo único. O MPS e o GLC  são  instrumentos  destinados  a  informar  ao  beneficiário  os principais 

aspectos a serem observados no momento da contratação de planos de saúde e a facilitar a 

apreensão do conteúdo do contrato por meio da indicação das referências aos seus tópicos mais 

relevantes. 

 

Art. 31. Os Anexos I e II desta resolução apresentam os modelos do MPS e do GLC a serem seguidos 

em sua íntegra pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, incluindo a fonte e o 
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tamanho da letra a ser utilizado (Times New Roman, 12, espaçamento simples). 

 

§1º Os documentos referidos no caput deverão ser entregues em material impresso ou  em  mídia digital, 

à escolha do beneficiário, no momento descrito no artigo 33 ou 34 desta resolução, conforme o caso. 

 

§2º A entrega deverá ser feita pela operadora, inclusive classificada na modalidade de 

Administradora de Benefícios, podendo ser intermediada por representante da pessoa jurídica 

contratante, no caso dos planos coletivos. 

 

§3º Os itens "Padrão de Acomodação", "Doença ou Lesão Preexistente" e "Cobertura Parcial 

Temporária" contidos nos Anexos não se aplicam às operações de planos exclusivamente 

odontológicos. 

 

§4º O item "Padrão de Acomodação" contido no Anexo II não se aplica às operações de planos 

exclusivamente ambulatoriais ou combinados com odontologia. 

 

Art. 32. A entrega do MPS e do GLC não exonera a operadora de planos privados de assistência 

à saúde do dever de entregar uma via do instrumento contratual ao  contratante  pessoa  física  ou 

jurídica. 

 

Art. 33. O MPS deverá ser entregue anteriormente à assinatura da proposta de contratação, segundo 

o tipo de contratação: 

 

IV - nos planos individuais: ao beneficiário titular; 

 

V - nos planos coletivos: ao representante da pessoa jurídica contratante ou Administradora de 

Benefícios e aos beneficiários titulares até a assinatura da sua proposta de ingresso no plano; 

 

VI - nos planos coletivos empresariais contratados por empresário individual: ao beneficiário titular. 

 

Art. 34. O GLC deverá ser entregue junto com o cartão de identificação do beneficiário titular, 

independentemente do tipo de contratação. 

 

Art. 35. Sempre que  trata  estademandada pelo beneficiário titular de plano coletivo, a  pessoa  jurídica 

contratante deverá disponibilizar cópia do instrumento contratual contemplando,  no  mínimo,  os temas 

referenciados no GLC. 

 

Art. 36. Os formulários utilizados pelas operadoras, pelas pessoas jurídicas contratantes ou pela 

Administradora de Benefícios para proposta de contratação ou adesão aos planos comercializados ou 

disponibilizados devem conter referência expressa à entrega do MPS e do GLC, com data e clara 

identificação das partes e eventuais representantes constituídos. 
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CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 37. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos vigentes que permaneçam 

incompatíveis com os parâmetros fixados nesta resolução, especificamente quanto às condições de 

elegibilidade previstas nos artigos 5º e 15 desta resolução, não poderão receber novos beneficiários, 

ressalvados os casos de filhos e novo cônjuge do titular. 

 

Art. 38. Esta resolução aplica-se às operadoras na modalidade de autogestão somente no que não for 

incompatível com a regulamentação específica em vigor. 

 

Art. 39. O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos 

nos artigos 5º e 15 desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, 

equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 

 

Art. 40. Ficam revogadas: 

 

III - a Resolução as disposições da RN nºNormativa n° 195, de 14 de julho de 2009.; 

 

- a  

IV Art. 9º O Anexo I, da Resolução Normativa nº 389200, de 2015, passa a vigorar conforme o Anexo 

desta13 de agosto de 2009; III - a Resolução. Normativa nº 204, de 1 de outubro de 2009; IV - a 

Resolução Normativa nº 260, de 27 de julho de 2011; 

V - a Resolução Normativa nº 432, de 27 de dezembro de 2017; VI - a Resolução Normativa nº 455, 

de 30 de março de 2020; 

VII - a Instrução Normativa nº 20, de 29 de setembro de 2009, da Diretoria de Normas e Habilitação 

dos Produtos. 

 

Art. 10 

Art. 41. Esta Resolução Normativa entra em vigor no prazoem 1º de 30 (trinta) dias da datafevereiro 

de sua publicação2023. 

 

 

 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHOParágrafo único. O artigo 3º, §4º, desta Resolução Normativa entra 

em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua publicação. 
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LEANDRO FONSECA DA SILVA DIRETOR-PRESIDENTE SUBSTITUTO 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 
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RN 558 COMPARADA COM A RN 162 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RNANS Nº 162558, DE 1714 DE OUTUBRODEZEMBRO DE 20072022 

 

Estabelece a obrigatoriedade da Carta de Orientação ao Beneficiário; dispõe 

 

 

Dispõe sobre  Doenças  ou Lesões Preexistentes (DLP); Cobertura Parcial Temporária (CPT); 

Declaração de Saúde; Carta de Orientação ao Beneficiário e sobre o processo  administrativo para 

comprovação do conhecimento prévio  de DLP pelo beneficiário  de plano privado de 

assistência à saúde no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar; revoga as 

Resoluções CONSU nº 2, de 4 de novembro de 1998, CONSU nº 17 de 23 de março de 

1999, artigos 2° e 4° da Resolução CONSU nº 15 de 23 de março de 1999, a Resolução Normativa 

20 de 12 de dezembro de 2002 e a Resolução Normativa RN nº 55, de 2 de novembro de 2003 e 

altera a Resolução Normativa - RN nº 124, de 30 de março de 2006 – ANS. 

 

[Anexo da RN nº 162] 

 

 

[Índice] [Correlações] [Alterações] [Revogações] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no uso da competência 

a ela conferida pelos incisos II, IX, XV, XXIV, XXVIII e XXXVII,  do  art.  4º, da  Lei  nº  9.961, Lei  nº  9.961, 

de  28 de janeiro de 2000, e considerando o disposto no parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 

9.656,11, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; o inciso IV do art. 42 da Resolução Regimental nº 21, 

de 26 de janeiro de 2022, e em cumprimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, em 

reunião de 1412 de outubrodezembro de 20072022, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, 

Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 1º Esta Resolução Normativa dispõe sobre Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP), Cobertura Parcial 

Temporária (CPT), Declaração de Saúde (DS),  Carta  de  Orientação  ao  Beneficiário  e  sobre  o processo 

administrativo para comprovação do conhecimento prévio de doença ou lesão preexistente pelo 

beneficiário de plano privado de assistência à saúde no âmbito da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS. 

 

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: 

 

I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que  o  beneficiário  ou  seu  representante  legal 
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saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou  adesão  ao  plano  privado  de 

assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei nº 9.656,Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 

o inciso IX do art. 4º da Lei nº 9.961,Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas 

nesta Resolução; 

 

II - Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até 

24vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano  privado  de  assistência  à  

saúde,  a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta 

tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou 

lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal; 

 

III - Agravo como qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado  de 

assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura  contratada,  para  a 

doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as 

condições negociadas entre a operadora e o beneficiário; e 

 

IIIIV - Segmentação como tipo de cobertura contratada no plano privado de assistência à saúde 

conforme o art. 12 da Lei nº 9.656,12 da Lei nº 9.656, de 1998. 

 

Seção I 

Da Carta de Orientação ao Beneficiário 

 

Art. 3º Institui-seConstitui a Carta de Orientação ao Beneficiário como parte integrante obrigatória dos 

contratos de planos privados de assistência à saúde individuais, familiares ou coletivos com menos de 

50 (cinqüenta) beneficiários, observado o prazo previsto no art. 35 desta Resolução.[1] 

 

Art. 3º Institui-se a Carta de Orientação ao Beneficiário como parte integrante  obrigatória  dos 

contratos de planos privados de assistência à saúde individuais ou familiares e  coletivos, empresariais 

com menos de trinta beneficiários ou por adesão com qualquer número de beneficiários, observado 

o prazo previsto no art. 35 desta Resolução. (Redação dada pela RN nº 195, de 2009) 

 

Art. 3ºInstitui-se a Carta de Orientação ao Beneficiário como parte  integrante  obrigatória  dos contratos 

de planos privados de assistência à saúde  individuais  ou  familiares  e  coletivos,  em coletivos, em que 

haja previsão de cláusula de agravo ou  cobertura  parcial  temporária.  (Redação  dada  pela  RN  nº 

200, de 2009) 

 

§1º A Carta de que trata o caput deste artigo caput deste artigo é um documento  padronizado  pela  

ANS,  que  visa orientar o beneficiário sobre o preenchimento da Declaração de Saúde, no momento 

da assinatura do contrato, e deverá conter: 

 

I - a identificação e assinatura do beneficiário ou seu representante legal, e data da ciência; e 
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II - a identificação, o nº do CPF e a assinatura do intermediário entre a operadora e o beneficiário, 

responsável pela venda do plano privado de assistência à saúde e que presenciou o preenchimento 

da Declaração de Saúde. 

§2º Em todos os contratos de planos privados de assistência à saúde, a Carta de Orientação ao 

Beneficiário deve estar localizada na página imediatamente anterior ao formulário de Declaração de 

Saúde e deve ser entregue juntamente com o formulário da Declaração de Saúde, no momento 

de seu preenchimento. 

 

Art. 4º O Anexo desta Resolução traz o modelo da Carta de Orientação ao Beneficiário, a ser seguido 

em sua íntegra pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, incluindo a fonte e o 

tamanho a ser utilizado ( Times New Roman , 11, 12, espaçamento simples). 

 

Art. 4º O Anexo desta Resolução traz o modelo da  Carta  de  Orientação  ao  Beneficiário,  a  ser 

seguido em sua íntegra pelas operadoras de  planos  privados  de  assistência  à  saúde,  incluindo  a 

fonte e o tamanho a ser utilizado (Times New Roman, 12, espaçamento simples). (Redação dada pela 

RN nº 195, de 2009) 

 

Parágrafo único . Para abertura de processo administrativo por alegação  de  DLP,  somente  serão 

válidas as Cartas de Orientação ao Beneficiário sem qualquer rasura ou modificação da forma e 

conteúdo deste anexo. 

 

Seção II 

Da Doença ou Lesão Preexistente 

 

Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão 

com menos de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporáriacinquenta beneficiários, contratados após 

a vigência da Lei nº 9.656, Lei nº 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando 

expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento 

de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingressoadesão contratual, sob pena de caracterização de 

fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos doconforme 

o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656, Lei nº 9.656, de 1998. (Redação dada 

pela RN nº 200, de 2009) 

 

Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, empresariais 

com menos de trinta beneficiários ou por adesão com qualquer número de beneficiários, contratados 

após a vigência da Lei nº 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando 

expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o 

conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de 

caracterização de fraude, ficando sujeito à  suspensão  da  cobertura  ou  rescisão  unilateral  do contrato, 
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nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656, de 1998. (Redação dada pela 

RN nº 195, de 2009) 

 

 

§1° O beneficiário tem o direito de preencher a Declaração de Saúde mediante entrevista qualificada 

orientada por um médico pertencente à lista de profissionais da rede de prestadores credenciados 

ou referenciados pela contratada, sem qualquer ônus para o beneficiário. 

 

§2º Caso o beneficiário opte por ser orientado por médico não pertencente à lista de profissionais da 

rede assistencial da contratada, poderá  fazê-lo,  desde  que  assuma  o  ônus  financeiro  dessa 

entrevista. 

 

§3º O objetivo da entrevista qualificada é orientar o beneficiário para o correto preenchimento da 

Declaração de Saúde, onde são declaradas as  doenças  ou  lesões  que  o  beneficiário  saiba  ser 

portador ou sofredor, no momento da contratação ou  adesão  ao  plano  privado  de  assistência  à 

saúde, além de esclarecer questões relativas aos  direitos  de  cobertura  e conseqüênciasconsequências  

da  omissão de informações. 

 

§4º É vedada a alegação de omissão de informação de DLP quando for realizado qualquer tipo 

de exame ou perícia no beneficiário pela operadora, com vistas à sua admissão no plano privado de 

assistência à saúde. 

 

Art. 6° Sendo constatada por perícia ou na entrevista qualificada ou através de declaração expressa 

do beneficiário, a existência de doença ou lesão que possa gerar necessidade de eventos cirúrgicos, 

de uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade, a operadora poderá 

oferecer cobertura total no caso de doenças ou lesões preexistentes, sem qualquer ônus adicional 

para o beneficiário. 

 

§1º Caso a operadora opte pelo não  oferecimento  de  cobertura  total,  deverá  neste  momento, 

oferecer CPT. O oferecimento de CPT neste caso é obrigatório, sendo facultado o oferecimento de 

Agravo como opção à CPT. 

 

§2º Caso a operadora não ofereça CPT no momento da adesão contratual, não caberá alegação de 

omissão de informação na Declaração de Saúde ou aplicação posterior de CPT  ou  Agravo,  nas 

condições descritas no caput deste artigo. 

 

§3º Na hipótese de CPT, as operadoras somente poderão suspender a cobertura de procedimentos 

cirúrgicos, o uso de leito de alta tecnologia e os procedimentos de alta complexidade, quando 

relacionados diretamente à DLP especificada. 

 

§4º Os procedimentos de alta complexidade encontram-se especificados no Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS, disponível no site www.ans.gov.br .na página institucional da ANS na 

internet – www. gov.br/ans. 

http://www/
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Art. 7°A CPT e o Agravo dar-se-ão de acordo art. 2°,com o art. 2°, incisos II II e III,III, desta Resolução, 

sendo vedada à operadora de planos privados de assistência à saúde, a alegação de DLP decorridos 

24vinte e quatro meses da data da celebração do contrato ou da adesão ao plano privado de 

assistência à saúde. 

 

§1° Nos casos de CPT, findo o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses da contratação ou adesão ao 

plano privado de assistência à saúde, a cobertura assistencial passará a  ser  integral,  conforme  a 

segmentação contratada e prevista na Lei nº 9.656,Lei nº 9.656, de 1998. 

 

§2° O Agravo será regido por  Aditivo  Contratual  específico,  cujas  condições  serão  estabelecidas 

entre as partes, devendo constar menção expressa a: 

 

I I - percentual ou valor do Agravo; 

II  II- período de vigência do Agravo. 

 

Art. 8° A ANS poderá a qualquer tempo solicitar esclarecimentos sobre os Procedimentos de Alta 

Complexidade (PAC) e cirúrgicos, objetos de CPT, relacionados às DLP declaradas. 

 

Seção III 

Da Declaração de Saúde 

 

Art. 9º Na contratação de planos privados de assistência à saúde, o conteúdo da declaração do 

beneficiário a respeito de seu estado de saúde e de possíveis  DLP,  que  servirão  de  base  para 

aplicação da regra contida no art. 11 da Lei nº 9.656 11 da Lei nº 9.656 de 1998, deverão observar o 

disposto nesta Resolução. 

 

Art. 10. A Declaração de Saúde consistirá no preenchimento de um formulário, elaborado pela 

operadora, para registro de informações sobre as doenças ou lesões de que o beneficiário saiba ser 

portador ou sofredor, e das quais tenha conhecimento, no momento da contratação ou adesão 

contratual, e conterá, obrigatoriamente: 

 

IVI - a definição de CPT, constante no art. 2º, inciso II,art. 2º, inciso II, desta Resolução; 

 

VII - a definição de Agravo, de acordo com o art. 2º, inciso III,art. 2º, inciso III, desta Resolução; 

 

VIIII - a informação sobre o direito do beneficiário de ser orientado no preenchimento da 

declaração de saúde, sem ônus financeiro, por um médico indicado pela operadora, ou de optar  por  

um profissional de sua livre escolha assumindo o ônus financeiro desta opção, conforme estabelecido 

no artigo 5º, §§1º e 2º artigo 5º, parágrafos 1º e 2º desta Resolução; e 

VIIIV - a informação a respeito das conseqüênciasconsequências previstas na legislação, de rescisão 

contratual e de responsabilidade do beneficiário por despesas realizadas com os procedimentos que 

seriam objetos de CPT, caso venha a ser comprovada junto à ANS, a omissão de informação sobre 
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DLP conhecida e não declarada. 

 

Parágrafo único . A Declaração de  Saúde  deverá  fazer  referência,  exclusivamente,  a  doenças  ou 

lesões de que o beneficiário saiba ser portador ou sofredor no momento da contratação, não sendo 

permitidas perguntas sobre hábitos de vida, sintomas ou uso de medicamentos. 

 

Art. 11 O formulário conterá perguntas ou itens a assinalar, redigidos em linguagem simples, de uso 

comum, evitando termos técnicos ou científicos pouco conhecidos, de uso restrito ao ambiente 

acadêmico ou profissional, oferecendo campo para que seja registrado: 

 

VIII - se o preenchimento contou com a presença de médico orientador, o que deve ser registrado 

de próprio punho por este profissional, em campo específico; 

 

VIIIII - se o beneficiário dispensou a presença do médico orientador; 

 

IXIII - comentários e informações adicionais, a respeito das questões formuladas, que o beneficiário 

entenda importante registrar; e 

XIV - identificação do beneficiário, assinatura e data de preenchimento da declaração. 

 

Art. 12 As operadoras ficam obrigadas a proteger  as  informações  prestadas  nas  declarações  de 

saúde, sendo vedada sua divulgação ou o fornecimento a terceiros não envolvidos na prestação de 

serviços assistenciais, sem a anuência expressa do beneficiário, ressalvados os casos previstos na 

legislação em vigor. 

 

Art. 13 Para contratos a serem firmados a partir da vigência desta Resolução, as carteiras, cartões 

ou documentos de identificação de porte obrigatório pelo beneficiário para acesso aos serviços 

assistenciais, deverão conter a informação da existência de cláusula de CPT, com especificação da 

data de término de vigência da CPT. 

 

Art. 14 Não poderá haver solicitação de preenchimento de formulário de Declaração de Saúde na 

contratação ou adesão de plano em substituição a outro (individual ou coletivo 

independenteindependentemente do número de beneficiários), ao qual o beneficiário, titular ou não 

do plano, permaneceu vinculado por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, desde que na 

mesma  operadora,  na  mesma segmentação assistencial e sem interrupção de tempo. 

 

Parágrafo único . Conforme disposto no caput deste artigo,caput deste artigo, não caberá alegação de 

DLP e/ou CPT ou Agravo para os casos acima referidos. 

 

Seção IV 

CAPÍTULO II 

Do Processo Administrativo 
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Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de 

conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, 

a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário 

através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta 

Resolução,inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: 

 

✓I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de 

Comunicação, até completar o período máximo de 24 (vinte e quatro) meses da assinatura contratual 

ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde ; ou 

 

✓II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7º desta Resolução;art. 7º desta Resolução; ou 

 

✓III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de 

fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT. 

 

§ 1º O oferecimento do Agravo a que se refere o inciso II inciso II deve ser acompanhado do 

oferecimento de CPT, sendo então o oferecimento de CPT obrigatório  nestes  casos  e  do  Agravo  

opcional,  nas situações as quais a operadora não optou por oferecimento de cobertura total. 

 

§2º O processo administrativo de que trata esta Resolução  diz  respeito,  exclusivamente,  ao julgamento 

do mérito da alegação de omissão de conhecimento prévio de doença ou lesão por parte do 

beneficiário na Declaração de Saúde no momento da contratação ou adesão ao plano privado de 

assistência à saúde.  

 

Art. 16 Somente após a comunicação ao beneficiário de alegação de omissão de informação na 

Declaração de Saúde por ocasião da assinatura contratual ou da adesão ao  plano  privado  de 

assistência à saúde, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à Agência Nacional 

de Saúde Suplementar - ANS, requerendo abertura de processo administrativo para verificação da 

sua procedência ou não. 

 

§1º Nos casos em que houver acordo de CPT ou Agravo, a operadora não poderá solicitar abertura 

de processo administrativo com relação à respectiva doença que ensejou o oferecimento da CPT ou 

Agravo. 

 

§2º Somente serão deferidas solicitações de abertura de processos administrativos de alegação de 

DLP que possam gerar necessidade de eventos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e 
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 procedimentos de alta complexidade, de acordo com o definido no Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde da ANS em vigor. 

 

§3º Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a 

suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a  publicação  pela  ANS  do  encerramento  do 

processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. 

 

§4º Cabe à operadora o ônus da prova, devendo comprovar o conhecimento prévio do beneficiário de 

DLP, não declaradas no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. 

 

§5º A solicitação de abertura de processo administrativo por  alegação  de  DLP  é  prerrogativa exclusiva 

da operadora, por meio de seu representante legal junto à ANS ou de qualquer pessoa devidamente 

autorizada, com firma reconhecida, por instrumento de mandato e cópia autenticada da procuração. 

 

§6º O processo administrativo é de característica individual, sendo vedada a abertura de processos 

administrativos onde conste mais de um beneficiário. 

 

Art. 17 O prazo máximo para solicitação de abertura de processo administrativo é de 24 (vinte e quatro) 

meses, considerando-se o período entre a data da assinatura contratual ou adesão ao plano privado 

de assistência à saúde e a data de postagem no correio ou do protocolo desta solicitação na ANS. 

 

§1º A solicitação de abertura de processo administrativo deverá ser protocolizada: I - presencialmente, 

na sede da ANS; ou 

✓II - nopresencialmente, em um Núcleo Regional de Atendimento e Fiscalização (NURAF) da ANS; ou 

 

✓III -- pelo correio, encaminhada pelo correio diretamente à ANS, sendo a data de postagem observada 

para o cumprimento do prazo estipulado.; ou 

 

IV - de forma eletrônica. 

 

§2º A solicitação de abertura do processo administrativo que ultrapassar o período de 24 (vinte e quatro) 

meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde , será 

indeferida. 

 

§3º Apenas nos casos ondeem que a data da documentação comprobatória e a data do  envio  da 

Comunicação ao Beneficiário pela operadora coincidirem com o 24º (vigésimo quarto) mês da 

assinatura contratual ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, o prazo máximo para 

solicitação de abertura de processo administrativo será de 25 (vinte e cinco) meses, considerando-se os 

termos inicial e final dispostos no caput deste artigo .caput deste artigo. 
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Art. 18 Para fins de solicitação de abertura de processo administrativo, a operadora deverá, 

obrigatoriamente, apresentar os documentos abaixo listados, em duas cópias legíveis, sem rasuras, 

com a identificação do beneficiário e com as devidas assinaturas e datas: 

 

I - Termo de Alegação, contendo a identificação do beneficiário , a descrição da doença  com  a 

respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID), ou lesão alegada que será objeto  de  

julgamento, o número do registro do plano privado de assistência à saúde, o nº de registro do 

beneficiário enviado ao Sistema de Informação de Beneficiário (SIB) e a assinatura do representante 

legal da operadora junto à ANS ou seu procurador; 

 

2.II - Termo ou Proposta de Adesão ao plano privado de assistência à saúde; 

 

3.III - Carta de Orientação ao Beneficiário, na forma do parágrafo único do art. 4º exceto para  os 

contratos celebrados anteriormente ao prazo constante do art. 35;art. 4º desta resolução; 

 

4.IV - Declaração de Saúde, devidamente datada e assinada pelo beneficiário titular ou dependente, 

ou seu representante legal, no caso de beneficiário menor de 18dezoito anos ou incapaz; 

 

5.V - Termo de Comunicação ao Beneficiário, contendo obrigatoriamente: 

 

6.a) nome do beneficiário constante do processo administrativo; 

 

7.b) doença ou lesão alegada; 

 

8.c) a informação doprazodo prazo de, no mínimo, 10 (dez) dias para manifestação do beneficiário 

perante a alegação da operadora; 

 

9.VI - comprovante de recebimento do Termo de Comunicação ao Beneficiário; 

 

10.VII - documentação comprobatória do conhecimento prévio do beneficiário sobre a DLP, 

preferencialmente, original ou cópia autenticada (uma das vias), com a identificação do beneficiário 

e do emitente; 

 

11.VIII - endereço atualizado do beneficiário ou do seu representante legal; e 

 

I - no caso de contrato coletivo com menos de 50 (cinqüenta) beneficiários, apresentar 

comprovante do número de participantes do contrato. 

 

IX - no caso de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, apresentar 

comprovante do número de participantes do contrato. (Redação dada pela RN nº 195, de 2009) 

 

IX IX - no caso de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, apresentar 

comprovante do número de participantes do contrato e a data de formalização do pedido de adesão 
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do beneficiário. (Redação dada pela RN nº 200, de 2009) 

 

§1º Somente será objeto de análise no processo administrativo a doença alegada pela Operadora. 

 

§2º Serão aceitos, para fins de comprovação do recebimento do Termo de  Comunicação  ao 

Beneficiário: documento assinado pelo beneficiário; ou Aviso de  Recebimento –  AR; ou  Telegrama 

(com a descrição da declaração de conteúdo e comprovante de recebimento); ou notificação judicial 

ou extrajudicial encaminhada por cartório;. 

 

§3º Não serão aceitas cópias emitidas por fax. 

 

§4º Uma via dos documentos apresentados pela operadora será enviada  para  o  beneficiário  na ocasião 

de sua notificação, na forma do art. 21, desta Resolução.art. 21 desta Resolução. 

 

Art. 19 Será indeferida e arquivada a solicitação de abertura de processo administrativo de alegação 

de omissão de informação de DLP na Declaração de Saúde por ocasião da assinatura ou adesão 

contratual do plano privado de assistência à saúde, nas seguintes situações: 

 

8.I - falta de qualquer um dos documentos obrigatórios, definidos no art. 18 desta Resolução;art. 18 

desta Resolução; 

 

9.II - Declaração de Saúde que não contiver data e assinatura do beneficiário titular ou dependente 

ou seu representante legal, no caso de beneficiário menor de 18dezoito anos ou incapaz; 

 

10.III - decurso de prazo, conforme art.17 desta Resolução;art.17 desta Resolução; 

 

I - planos privados de assistência à saúde coletivos com 50 (cinqüenta) ou mais beneficiários; 

 

IV - planos privados de assistência à saúde coletivo empresarial com trinta ou mais beneficiários; 

(Redação dada pela RN nº 195, de 2009) 

 

3.IV - planos privados de assistência à saúde coletivo empresarial em que não seja exigível o 

cumprimento de cobertura parcial temporária ou agravo; (Redação dada pela RN nº 200, de 2009) 

 

4.V - beneficiário que passou por qualquer tipo de exame ou perícia, com vistas a sua admissão 

no plano privado de assistência à saúde; 

 

5.VI - beneficiário que fez acordo de CPT ou Agravo, oferecido pela operadora, para a doença ou lesão 

alegada; 

 

6.VII - adaptação e migração de contratos; 

 

7.VIII - já existir processo administrativo de alegação de omissão de informação de DLP na Declaração 

de Saúde contra o mesmo beneficiário e com mesma alegação; eou 
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8.IX - no caso de transferência de carteira entre operadoras. 

 

§1º A operadora será notificada do motivo do arquivamento da solicitação de abertura do processo 

administrativo. 

 

§2º Na hipótese de indeferimento em razão do inciso I deste artigo,inciso I deste artigo, caso seja  do  

interesse  da operadora enviar nova solicitação de abertura, esta poderá ser encaminhada à 

GGTAP/DIPRO/ANS, munida da documentação completa, de acordo com o estabelecido no art.18. 

 

Art. 20 Não caberá qualquer alegação de DLP ou aplicação de CPT ou Agravo, nos casos referidos 

no art. 12, inciso III da Lei nº 9.656 Lei nº 9.656 de 1998. 

 

Art. 21 Estando em ordem a documentação, a ANS notificará o beneficiário, a fim de que este se 

manifeste acerca do processo administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que a 

notificação for efetuada. 

 

§1 o1˚ Da notificação deverá constar: 

 

I - a identificação do beneficiário e da Operadora; II - a finalidade da notificação; 

6.III - cópia da solicitação de abertura do processo administrativo e de toda a documentação que a 

operadora enviou; 

 

7.IV - o número do processo administrativo, com a informação de que o respectivo número deverá 

constar de sua eventual impugnação; 

 

8.V - o prazo para a resposta, com a informação de que a impugnação deverá estar acompanhada dos 

documentos pertinentes, bem como de que o aludido prazo será contado da data da efetivação da 

notificação do beneficiário e de que o seu termo final será a data de  seu  protocolo na sede da ANS,,  

ou no NURAF, ou de  sua postagem no correio, em conformidade com o §4º; 

 

9.VI - os meios e os endereços para a protocolização da respectiva resposta; 

 

10.VII - o número da presente Resolução Normativa e a informação de sua disponibilidade no sitena 

página institucional da ANS na internet; 

 

11.VIII - a informação da continuidade do processo independentemente da apresentação de resposta; 

e IX - os fundamentos legais pertinentes. 

§2º A notificação realizar-se-á por via postal, remetida para o endereço do beneficiário, cuja entrega 
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será comprovada através de Aviso de Recebimento (AR) ou documento equivalente, emitido pelo 

serviço postal, devidamente assinado e datado. 

 

§3º Considera-se efetuada a notificação, na data do seu recebimento aposta no AR, ou documento 

equivalente. 

 

§4º A manifestação do beneficiário poderá ser protocolizada na sede da ANS, no NURAF ou 

encaminhada pelo correio diretamente à ANS, sendo a data de protocolo ou de  postagem considerada 

para o cumprimento do prazo estipulado. 

 

§5º Caso o beneficiário não se manifeste no prazo estipulado, o  processo  será analisado  de  acordo 

com a documentação enviada pela operadora. 

 

Art. 22 A operadora de planos privados de assistência à saúde é responsável pelo envio do endereço 

atualizado do beneficiário , a qualquer tempo, durante o trâmite do processo administrativo. 

 

§1º Caso não seja possível notificar o beneficiário a partir do endereço enviado pela operadora, esta 

será intimada pela ANS, a fim de enviar no prazo máximo de quinze dias o endereço atualizado. 

será intimada pela ANS, a fim de enviar no prazo máximo de 15 (quinze) dias o endereço atualizado. 

 

§ 

§ 2º Frustrada a nova tentativa de notificação por via postal, esta será realizada por edital, publicado 

uma única vez no Diário Oficial da União, e o processo ficará suspenso por até um ano, até que a 

operadora envie o endereço atualizado e a notificação seja devidamente efetuada ou até que o 

beneficiário atenda os termos do edital. 

 

§3º Após um ano de suspensão do processo, caso o beneficiário não seja localizado por meio do 

endereço enviado pela operadora, ou não atenda aos termos do edital, o processo será arquivado, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9.784 Lei nº 9.784, de 1999. 

 

Art. 23 A ANS poderá requerer a qualquer momento e a qualquer uma das partes, documentos e/ou 

informações que julgar necessárias à instrução do processo administrativo, definindo o  prazo  de 15 

(quinze) dias a contar da data de recebimento do ofício  de  comunicação  para  a  manifestação  das 

partes. 

 

§1º No caso de haver juntada de novos documentos, fica assegurado o  direito  à  outra  parte 

interessada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

§2º Na fase de instrução do processo, as partes poderão juntar  outros  documentos  ou  pareceres, 

desde que pertinentes e relevantes para o deslinde da questão. 

 

Art. 24 Com o processo devidamente instruído, deverá ser elaborada Nota pelo órgão competente, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, salvo prorrogação por igual período, expressamente  motivada,  com vistas 

a subsidiar a decisão a ser proferida pelo Diretor da DIPRO. 

 

Art. 25 O Diretor da DIPRO proferirá decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por igual 

período, expressamente motivada, da  qual  serão  notificadas  as  partes,  para,  se  for  o caso, 

interporem recurso administrativo que será julgado pela Diretoria Colegiada como instância 

administrativa máxima. 

 

§1º A notificação realizar-se-á: 

 

4.I - ordinariamente, por via postal, cuja entrega será comprovada pelo Aviso de Recebimento (AR) ou 

documento equivalente emitido pelo serviço postal, devidamente assinado; ou 

 

5.II - por edital publicado uma única vez no Diário Oficial da União,Diário Oficial da União, se frustrada 

a  tentativa  de notificação por via postal. 

 

§2º Do edital deverá constar, quando couber: I - o nome do beneficiário; 

II - a descrição do objeto do processo; 

 

III - a disposição legal ou infralegal pertinente;- a obrigação a cumprir; V - o nome da operadora; 

VI - o número do processo administrativo; VII - o resumo da decisão; e 

VIII - o prazo para recurso administrativo, com a informação de que será contado a partir da data da 

publicação do edital. 

 

§3º§2º Considera-se efetuada a notificação na data em que esta for recebida ou na data da publicação 

do edital. 

 

§4º3º O prazo para interposição do recurso administrativo é de 15 (quinze) dias, contados da data em 

que a notificação da decisão for efetuada e deverá ser dirigido à DIPRO, que notificará a outra parte, 

concedendo o mesmo prazo para contra-razõescontrarrazões. 

 

§5º4º O recurso administrativo e as contra-razõescontrarrazões poderão ser protocolizados na 

sede da ANS, ou nos NURAF ou encaminhados pelo correio. 

 

§6º
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§5º Na hipótese de recurso administrativo encaminhado pelo correio, a tempestividade será aferida pela 

data da postagem. 

 

§7º6º Não havendo interposição de recurso administrativo no prazo regular, a decisão deverá ser 

comunicada às partes e publicada, em extrato, no Diário Oficial da União,Diário Oficial da União, 

e o processo administrativo arquivado, após a adoção das providências cabíveis. 

 

Art. 26 No caso de interposição de recurso administrativo, após decorrido o prazo da apresentação 

das contra-razõescontrarrazões, o processo administrativo será encaminhado à Coordenação de Apoio 

à Diretoria Colegiada - COADC/PRESI  da  ANS  para  posterior  apreciação  ou  julgamento  pela  

Diretoria Colegiada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do seu recebimento, podendo ser 

prorrogado por igual período, mediante expressa justificativaDiretoria Colegiada. 

 

Parágrafo único . A decisão proferida pela Diretoria Colegiada deverá ser publicada, em extrato, no 

Diário Oficial da União, disponibilizada no site da ANS e informada às partes na forma do art. 

25,Diário Oficial da União e informada às partes na forma do art. 25, não cabendo recurso. 

 

Art. 27 Identificada no curso do processo administrativo a existência de indícios de prática infrativa 

por parte da operadora, a DIPRO dará ciência do fato à Diretoria de Fiscalização – DIFIS, para as 

providências cabíveis. 

 

Art. 28 Sendo o julgamento final favorável à operadora, apenas poderá ser excluído o beneficiário 

que foi parte no processo administrativo. 

 

§1º No caso de o excluído ser o beneficiário titular do plano individual ou familiar, este poderá transferir 

a titularidaderesponsabilidade financeira a um dos dependentes ou permanecer somente como 

responsável financeiro, não sendo mais beneficiário do plano contratado. 

 

§2º No caso de planos coletivos, somente o beneficiário que foi parte no respectivo processo poderá 

ser excluído. 

 

Art. 29 A operadora poderá solicitar, a qualquer tempo, o arquivamento do processo administrativo 

já autuado. 

 

§1º Caso o beneficiário já tenha sido notificado a respeito da abertura do processo administrativo, 

este deverá manifestar concordância para a efetivação do arquivamento. 

 

§2º A ANS deverá comunicar a decisão de arquivamento administrativo às partes, na forma dos art. 

25.art. 25. 

 

CAPÍTULO III 

Das Disposições Finais 
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Art. Art. 30 A presente Resolução Normativa aplica-se a todos os processos em curso, sem prejuízo 

dos atos já praticados. 

 

Art. 3130 Aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo de que trata a presente Resolução 

as disposições da Lei nº 9.784,Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

 

Art. 3231 Aplicam-se as disposições desta Resolução aos contratos celebrados na vigência  da  Lei  

nº 9.656,após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, bem como, 

no que couber, aos demais contratos vigentes. 

 

Parágrafo único . A partir da data de publicação desta Resolução, os contratos de que trata o caput 

deste artigo e que contenham cláusula de exclusão de DLP estão sujeitos à aplicação dos conceitos 

definidos nesta Resolução e ao julgamento administrativo da alegação por parte da ANS. 

 

Art. 33 A 32 Fica revogada a Resolução Normativa - RN nº 124,nº 162, de 3017 de marçooutubro de 

2006, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: REVOGADO PELA RN Nº 489, DE 

29/03/2022 

 

“2007. Art. 74-A Deixar de fornecer Carta de Orientação ao Consumidor previamente ao preenchimento 

da declaração de saúde no momento da assinatura do contrato ou  adesão  ao  plano  privado  de 

assistência à saúde. 

 

Sanção - advertência 

 

multa R$ 25.000,00” 

 

“Art. 74-B Fornecer Carta de Orientação ao Consumidor fora do padrão estabelecido pela ANS. 

 

Sanção – advertência 

 

multa R$ de 10.000,00” 

 

Art. 3433. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 35 Os arts. 3º e 4º, desta Resolução entrarão em vigor em 1º de janeirofevereiro de 20082023. 

 

§1º A Carta de Orientação ao Beneficiário, a que alude o art. 18, inciso III, somente será exigida para 

os contratos celebrados a partir do prazo de vigência estabelecido no caput deste artigo. 

 

§2º A exigência do envio do Termo de Comunicação ao Beneficiário, nos termos do art. 18, inciso 

V, desta Resolução e os art. 10 e 11 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2008. 

 

§3º Enquanto não decorrido o prazo estabelecido no §2º deste artigo, continua em vigor os arts. 2º 

e 3º, §1º, incisos II e III da RN nº 55, de 2 de novembro de 2003 e art. 2º e 3º da RN nº 20 de 12 de 

dezembro de 2002. 

 

§4º Para os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 2008 serão  exigidos,  para  fins  da solicitação 

de abertura de processo administrativo disciplinado por esta norma, os documentos dispostos nos 

incisos I, II, V, VI, VII, VIII e IX do art. 18 e a declaração de saúde disciplinada no art. 3º, §1º, incisos 

II da RN nº 55, de 2 de novembro de 2003. 

 

§5º As regras estabelecidas na RN nº 20, de 12 de dezembro de 2002, continuam sendo aplicadas 

para as declarações de saúde aludidas no §4º. 

 

Art. 36 Ressalvado o disposto no art. 35, ficam revogadas a RN nº 20 de 12 de dezembro de 

2002 e a RN nº 55 de 2 de novembro de 2003. 

 

Art. 37 Ficam revogadas as Resoluções CONSU nº 2, de 4 de novembro de 1998 e CONSU nº 

17 

de 23 de março de 1999 e os artigos 2º e 4º da Resolução CONSU nº 15 de 23 de março de 1999. 

 

Art. 38 Os Agravos já contratados com base nos normativos mencionados nos arts. 36 e 37 desta 

Resolução deverão ser mantidos até o prazo final acordado entre as partes. 

 

 

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 
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ANEXOS 

ANEXO 

 

 

[1] Vide art. 35 desta RN nº 162: 

 

“Art. 35. Os arts. 3º e 4º, desta Resolução entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2008.”RN nº 162, 

de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTIyMw%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTIyMw%3D%3D
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RN 559 COMPARADA COM A RN 47 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA – RNANS Nº 47559, DE 1214 DE SETEMBRODEZEMBRO DE 20032022 

 

Aprova o Programa Transmissor de  Arquivos  - PTA 

 

 

Dispõe sobre a transmissão dos arquivos, entre Operadorasoperadoras de planos privados de 

assistência à saúde e a Agência Nac ional  de Saúde Suplementar - ANS para transmissão dos 

arquivos da base de dados econômico-financeira e contábil– ANS, das sociedades 

seguradoras especializadas em saúde,bases da Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP), 

Comunicadodos Comunicados de ReajusteReajustes de Planos Coletivos (RPC) e do Sistema de 

Informações de Produtos (SIP).), por meio do Programa Transmissor de Arquivos - PTA. 

 

[Correlações] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelos artspelo art. 4º, inciso XXXI, c/c art. 10, inciso II, da Lei nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000, e com fulcro no disposto no art. 20 da Lei nº 9.656, de 3  de  junho  de  1998, e 

no inciso IV do art. 42 da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022; em  cumprimento ao 

Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, em reunião realizada em 2812 de agostodezembro de 

2003, adota2022, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 

publicação:. 

 

Art.1º EstaA presente Resolução Normativa cria uma alternativa à sistemática dedispõe sobre o envio 

de arquivos em meio magnético através do aplicativo denominado Programa de Transmissão de 

Arquivos - PTA para: 

 

I- Formulário de Informação Periódica - FIP - Base de dados econômico-financeira e contábil das 

sociedades seguradoras especializadas em saúde de acordo com a Carta-Circular SUSEP nº 143 

combinado com a Lei nº 10.185 de  12 de  fevereiro de  2001 e a Resolução de  Diretoria Colegiada - 

RDC nº 65, de 24 abril de 2001; 

 

✓I- Nota Técnica de Registro de Produto -– NTRP-, conforme regulamentação prevista na RDC nº 

28 , de 26 de junho de 2000, alterada pela Instrução Normativa - IN nº 8, de 27 de dezembro de 

2002ou norma que vier a sucedê-la; 

 

✓II- ComunicadoComunicados de ReajusteReajustes de Planos Coletivos -– RPC - Resolução, 

consoante previsão da Instrução Normativa -  RN  nº  36 de 17 de abril de 2003; 

– IN n˚13, de 21 de julho de 2006, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, ou norma 

que vier a sucedê-la; e 

 



 

  
    

Voltar 

✓III- Sistema de Informações de Produtos -– SIP -, conforme regulamentação disposta na RDC nº 85, 

de 21 de setembro de 2001, alterada pela IN nº 4 de 18 de julho de 2002ou norma que vier a sucedê-

la. 

 

Art. 2º O Programa de Transmissão de Arquivos -– PTA ficaráencontra-se disponível para download 

no sitesítio institucional da ANS (www.ans.na internet – www. gov.br)até o dia 31 de outubro de 2003 

para todas as operadoras de planos privados de assistência à saúde bem como/ans e são 

disponibilizadas as instruções para sua utilização. 

 

Art. 3º A sistemática de transmissão prevista nas  resoluções  relacionadas  no Fica revogada a 

Resolução Normativa – RN n˚ 47, de 12 de setembro de 2003. Art.  1º  (RDC  nº  65, RDC nº 28, RN 

nº 36 e RDC nº 85 – upload de arquivos através do servidor PARDAL ) deixará de vigorar a partir 

do dia 1 de janeiro de 2004. 

Art. 4º4˚. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data da sua publicaçãoem 01 de fevereiro de 

2023. 

 

JANUARIO MONTONEPAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR – -PRESIDENTE 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 

 

Correlações da 

 

 

CORRELAÇÕES: 

 

Decretonº 10.139, de 2019 Lei nº 9.961, de 2000 

Lei nº 9.656, de 1998 RR nº 21, de 2022 

 

 

 

 

A RN nº 47559 revogou: 

 

Lei nº 9.656, de 1998 Lei nº 9.961, de 2000 

Carta-Circular SUSEP nº 143 Lei nº 10.185, de 2001 

RDC nº 28, de 2000, combinada com IN/DIPRO nº 8, de 2002 RDC nº 65, de 2001 

http://www/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDEyNA%3D%3D
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RDC nº 85, de 2001, combinada com IN/DIPRO nº 4, de 2002 RN nº 36, de 2003 

[Voltar]RN n˚ 47, de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NTU4
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RN 560 COMPARADA COM A RN 56 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RNANS Nº 56560, DE 0315 DE DEZEMBRO DE 20032022 

 

Cria(REPUBLICADA) 

 

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro de Planos Privados de Assistência à Saúde comercializados 

anteriormente à data de vigência da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 

 

[Anexo da RN Nº 56] 

 

[Correlações] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

 

O DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, no uso  da   

competência definida nos incisos XXIV, XXVI e XXXI do art. 4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 

2000, e de acordo com o disposto no art. 20 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IV 

do art. 42 da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022, e em cumprimento ao Decreto nº 

10.139, de 28 de novembro de 2019, em reunião realizada em 05 de novembro de 2003 e, considerando 

a necessidade de criação de um cadastro dos planos comercializados anteriormente à data de vigência 

da Lei nº 9.656, de 312 de junhodezembro de 1998, com vistas a fiscalizar a atuação das operadoras 

com relação à abrangência das coberturas de patologias e procedimentos previstos nos instrumentos 

contratuais em vigor2022, adotou a seguinte Resolução de Diretoria ColegiadaNormativa, e eu, Diretor-

Presidente, determino a sua publicação:. 

 

Art. 1º Fica criadoA presente Resolução Normativa dispõe sobre o Sistema de Cadastro  de  Planos  

comercializados  anteriormente  à  data  de vigência da Lei nº 9.656, de 1998, na forma dos 

anexosAnexos I a III desta Resolução, para registro de informações relativas às condições gerais de 

operação estabelecidas nos contratos de planos de assistência à saúde firmados  até  01 de  janeiro  de  

1999, ainda não adaptados. 

 

Art. 2º As informações de que tratam os itens 4 e 5 do Anexo II desta Resolução correspondem à 

abrangência da assistência contratada, e exigem a transcrição das cláusulas contratuais em vigor 

relativas as coberturas, exclusões ou limitações de cobertura assistencial, conforme descrito no 

instrumento original de contrato, acrescido das ampliações previstas nos aditivos celebrados. 

 

Art. 3º As informações de que trata o item 6 do Anexo II desta Resolução, correspondem à indicação 

pormenorizada dos serviços assistenciais efetivamente excluídos da cobertura assistencial 

disponibilizada aos usuários vinculados ao plano cadastrado, e devem ser prestadas considerando, 
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além das cláusulas contratuais transcritas, outras práticas assistenciais atualmente incorporadas ao 

plano. 

 

Art. 4º Deverão ser mantidos disponíveis para verificação pela ANS, até extinção  de  todas  as 

obrigações decorrentes dos contratos em vigor, os instrumentos contratuais  e  a  documentação 

relativa à assistência efetivamente prestada  que  comprovem  a  veracidade  das  informações prestadas. 

 

Art 5º O número ou código do plano de que trata o item 2 dos Anexos I e II desta Resolução, deverá 

passar a constar dos boletos de cobrança a partir do segundo mês subseqüente ao do 

cadastramento. 

 

Art. 6º As informações de que trata esta Resolução deverão ser enviadas pela Internet, em formato 

a ser definido por Instrução Normativa a ser editada pela Diretoria de Desenvolvimento Setorial, 

observados os seguintes prazos para envio, contados da disponibilização do  aplicativo  no  sítio  da 

ANS: 

 

I - 60 (sessenta) dias para envio das informações relativas ao Anexo I; 

 

II - 120 (cento e vinte) dias para envio das informações relativas ao Anexo II, e 

 

III - 180 (cento e oitenta) dias para envio das informações relativas ao Anexo 

 

6ºArt. 6º As informações de que trata esta Resolução deverão ser enviadas pela Internet, em formato 

a ser definido por Instrução Normativa a ser editada pela Diretoria de Desenvolvimento Setorial, 

observados os seguintes prazos para envio, contados da disponibilização do  aplicativo  no  sítio  da 

ANS: (Redação dada pela RN nº 95, de 2005) 

 

I - 60 (sessenta) dias para envio das informações relativas ao Anexo I; (Redação dada pela RN nº 95, 

de 2005) 

 

II - 90 (noventa) dias para envio das informações relativas ao Anexo II, e (Redação dada pela RN 

nº 95, de 2005) 

 

III - 120 (cento e vinte) dias para envio das informações relativas ao Anexo III. (Redação dada pela 

RN nº 95, de 2005) 

 

Art. 6º As informações de que trata esta Resolução e a Resolução Normativa - RN nº 95, de 23 

de março de 2005, deverão ser enviadas até 30 de setembro  de  2005  pela  Internet,  em  formato 

definido na Instrução Normativa nº 16 da Diretoria de Desenvolvimento Setorial, de 23 de março de 

2005. (Redação dada pela RN nº 107, de 2005) 
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Art. 7º A inobservância do disposto nesta Resolução sujeitará o infrator às penalidades previstas na 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 24, de 13 de junho de 2000. 

 

normatização em vigor. Parágrafo único. Os anexos de que trata esta Resolução Normativa estarão 

disponíveis para consulta e cópia no endereço eletrônico http://www.ans.gov.br.sítio institucional da 

ANS na internet – www. gov.br/ans 

 

Art. 7˚. Ficam revogadas: 

 

I – a Resolução Normativa – RN n˚ 56, de 3 de dezembro de 2003; e II – a Resolução Normativa – RN 

n˚ 107, de 22 de julho de 2005. 

Art. 8º8˚. Esta Resolução Normativa entra em vigor na dataem 1º de sua publicaçãofevereiro de 2023. 

 

JANUARIO MONTONE 

 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 

 

ANEXO 

ANEXO 

 

CORRELAÇÕES: 

 

Decretonº 10.139, de 2019 Lei nº 9.961, de 2000 

Lei nº 9.656, de 1998 RR nº 21, de 2022 

 

 

 

 

A RN nº 560 revogou: RN n˚ 56, de 2003 e RN n˚ 107, de 2005. 

 

 

http://www/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDEyNA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NzM4
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NjEz
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RN 561 COMPARADA COM A RN 412 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RNANS Nº 412561, DE 1015 DE NOVEMBRODEZEMBRO DE 20162022 

 

 

 

 

Dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar, 

e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão. 

 

[Índice] [Correlações] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar –- ANS, em vista do que dispõe 

o artigo 3º, os incisos II e XXXVI do artigo 4º, e o inciso II do artigo 10, todos da Lei nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000; e a alínea “a” do o inciso IIIV do artigo 86,art. 42 da Resolução Normativa - RN n° 

197Regimental nº 21, de 1626 de julhojaneiro de 20092022, e em cumprimento ao Decreto nº 10.139, 

de 28 de novembro de 2019, em reunião realizada em 19 de outubro de 201612 DE DEZEMBRO DE 

2022, adotou a seguinte Resolução Normativa - RN, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 

publicação. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A presente Resolução Normativa - RN regulamenta a solicitação de cancelamento do contrato 

de plano de saúde individual ou familiar, e de exclusão de beneficiário de contrato de plano de saúde 

coletivo empresarial ou por adesão. 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

 

4)I – beneficiário: pessoa física vinculada à operadora por meio de contrato  de  plano  de  saúde 

individual ou familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão; 

 

5)II – cancelamento do contrato: rescisão de contrato individual ou familiar a pedido do beneficiário 

titular; e 

 

6)III – exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão: exclusão do 

beneficiário titular ou dependente , a pedido do titular, de contrato coletivo empresarial ou por 

adesão que continua vigente. 

 

Art. 3º A regulamentação de que trata o artigo 1º desta Resolução se aplica apenas aos contratos 

que foram celebrados após 1º de janeiro de 1999, ou que foram adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de 
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junho de 1998. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção I 

Da Solicitação de Cancelamento do Contrato do Plano de Saúde Individual ou Familiar Subseção I 

 

Subseção I 

Das Formas de Solicitação de Cancelamento do Contrato do Plano de Saúde Individual ou Familiar 

 

Art. 4º O cancelamento do contrato de plano de saúde individual ou familiar poderá ser solicitado 

pelo titular, das seguintes formas: 

 

5)I – presencialmente, na sede da operadora, em seus escritórios regionais ou nos locais por ela 

indicados; 

 

6)II – por meio de atendimento telefônico disponibilizado pela operadora; ou III – por meio da 

página da operadora na internet. 

§ 1º As operadoras deverão disponibilizar os meios previstos neste artigo para a escolha dos 

beneficiários. 

 

§ 2º As formas de solicitação previstas nos incisos I e II deste artigo deverão ser disponibilizadas 

pelas operadoras nos termos e tal como determinado pelos artigos 6º e 7º da RNResolução 

Normativa nº 395, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre as regras a  serem  observadas  pelas  

Operadoras  de  Planos Privados de Assistência à Saúde nas solicitações de procedimentos e/ou serviços 

de cobertura assistencial apresentados pelos beneficiários,  em  qualquer  modalidade  de  contratação,  

ou  norma que vier a sucedê-la. 

 

§ 3º Para as solicitações a serem realizadas na forma prevista no inciso III deste artigo, a operadora 

deverá disponibilizar acesso ao Portal de Informações do Beneficiário da Saúde Suplementar – PIN- 

SS em seu portal corporativo, nos termos previstos na RNResolução Normativa nº 389509, de 26 

de novembro de 20152022, que dispõe sobre a transparência das informações no âmbito da saúde 

suplementar, estabelece a obrigatoriedade da disponibilização do conteúdo mínimo obrigatório de 

informações referentes aos planos privados de saúde no Brasil, revoga a Resolução Normativa  n°  360  

de  3  de  dezembro  de 2014, e o parágrafo único do art. 5º, da RN nº 190 de 30 de abril de 2009, e 

dá outras providênciasou norma que vier a sucedê-la. 
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Art. 5º No ato da solicitação de cancelamento do contrato de plano de saúde individual ou familiar, a 

operadora prestará ao solicitante todas as informações previstas no artigo 15 desta RNResolução 

Normativa. 

 

Subseção II 

Da Entrega do Comprovante de Recebimento da Solicitação de Cancelamento de Contrato 

de Plano de Saúde Individual ou Familiar 

 

Art. 6º A operadora deverá fornecer ao beneficiário comprovante do recebimento de sua solicitação 

de cancelamento do contrato de plano de saúde individual ou familiar. 

 

§ 1º As solicitações realizadas de forma presencial serão comprovadas pela entrega imediata do 

respectivo comprovante. 

 

§ 2º As solicitações realizadas por meio de contato telefônico serão comprovadas pelo fornecimento 

imediato do protocolo de atendimento ao beneficiário. 

 

§ 3º As solicitações realizadas por meio de acesso à página da operadora na internet  serão comprovadas 

pela emissão de resposta automática e de protocolo ao beneficiário. 

 

Seção II 

Da Solicitação de Exclusão de Beneficiários de Contrato Coletivo Empresarial 

 

Subseção I 

Do Envio da Solicitação de Exclusão de Beneficiário de Contrato Coletivo Empresarial 

 

Art. 7º O beneficiário titular poderá solicitar à pessoa jurídica contratante, por qualquer meio, a sua 

exclusão ou a de dependente de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. 

 

§1º A pessoa jurídica contratante deverá cientificar a operadora em até 30 (trinta) dias que, a partir de 

então, ficará responsável pela adoção das providências cabíveis ao processamento da exclusão. 

 

§2º Expirado o prazo disposto no §1ºdeste1º deste artigo sem que a pessoa jurídica tenha providenciado 

a comunicação de exclusão do beneficiário à operadora, o  beneficiário  titular  poderá  solicitar  a 

exclusão diretamente à operadora. 

 

§3º A exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora. 

 

Art. 8º Caberá à operadora prestar ao beneficiário as informações  previstas  no  art.  15  desta 

RN,.Resolução Normativa. 
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Subseção II 

Da Entrega do Comprovante de Recebimento da Solicitação de Exclusão de Beneficiário de 

Contrato Coletivo Empresarial 

 

Art. 9º Caberá à operadora fornecer ao titular solicitante o  comprovante  de  recebimento  da solicitação 

de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial. 

 

Art. 10. A entrega do comprovante de recebimento da solicitação ao beneficiário não  exime  a 

operadora do dever de prestar as informações dispostas no artigo 15 desta RNResolução Normativa. 

 

Seção III 

Da Solicitação de Exclusão de Beneficiários de Contrato Coletivo Por Adesão 

 

Subseção I 

Dos Meios de Solicitação de Exclusão de Beneficiário de Contrato Coletivo Por Adesão 

 

Art. 11. O beneficiário titular poderá solicitar a sua exclusão ou  de  beneficiário  dependente  de contrato 

coletivo por adesão: 

 

7.I – à pessoa jurídica contratante do plano privado de assistência à saúde; ou 

 

8.II – à administradora de benefícios, quando figurar no contrato firmado entre a pessoa jurídica 

contratante e a operadora; ou 

 

9.III – à operadora de planos privados de assistência à saúde. 

 

§ 1º As solicitações de exclusão recebidas pela pessoa jurídica contratante e pela administradora de 

benefícios, mencionadas, respectivamente, nos incisos I e II deste artigo, serão encaminhadas à 

benefícios, mencionadas, respectivamente, nos incisos I e II deste artigo, serão encaminhadas à 

operadora, para adoção das providências cabíveis. 

 

§ 2º As solicitações de exclusão formuladas perante a pessoa jurídica contratante, mencionada no 

inciso I deste artigo, tem efeito imediato a partir da data de sua ciência pela operadora. 

 

§ 3º Nas solicitações recebidas pela administradora de benefíciobenefícios e pela operadora, 

mencionadas, respectivamente, nos incisos II e III deste artigo, o beneficiário poderá utilizar de qualquer 

uma das formas previstas no art. 4º desta RNResolução Normativa, e a exclusão pleiteada terá efeito 

imediato. 

 

§ 4º Em complemento às formas descritas no § 3º  deste  artigo,  a  administradora  de  benefícios deverá 



 

  
    

Voltar 

disponibilizar, em seu sítio na internet, a possibilidade de que o  beneficiário  efetue  a solicitação de 

exclusão. 

 

Art. 12. O beneficiário deverá ser informado do disposto no artigo 15 desta RNResolução Normativa. 

 

Subseção II 

Da Entrega do Comprovante de Recebimento de Solicitação de Exclusão de Beneficiário de 

Contrato Coletivo Por Adesão 

 

Art. 13. A administradora de benefícios ou a operadora destinatária do pedido de exclusão, deverá 

fornecer ao beneficiário comprovante do recebimento da solicitação de exclusão do contrato coletivo 

por adesão. 

 

Parágrafo único. Nas solicitações de  exclusão  recebidas  pela  pessoa  jurídica  contratante,  a operadora 

encaminhará o comprovante ao beneficiário com as informações dispostas no artigo 15 desta 

RNResolução Normativa. 

 

Art. 14. A entrega do comprovante de recebimento da solicitação não exime a operadora ou a 

administradora de benefícios do dever de prestar as informações dispostas no artigo 15  desta 

RNResolução Normativa. 

 

Seção IV 

Das Disposições Comuns às Solicitações de Cancelamento de Contrato de Plano de Saúde 

Individual ou Familiar e de Exclusão de Beneficiário de Contrato Coletivo Empresarial ou Por 

Adesão 

 

Subseção I 

Do Fornecimento de Informações aos Beneficiários sobre as Consequências do Cancelamento 

ou Exclusão do Contrato de Plano de Saúde 

 

Art. 15. Recebida pela operadora ou administradora de benefícios, a solicitação do cancelamento do 

contrato de plano de saúde individual ou familiar ou de exclusão de beneficiários em plano coletivo 

empresarial ou coletivo por adesão, a operadora ou administradora de benefícios, destinatária do 

pedido, deverá prestar de forma clara e precisa, no mínimo, as seguintes informações: 

 

2.I – eventual ingresso em novo plano de saúde poderá importar: 

 

1.a) no cumprimento de novos períodos de carência, observado o disposto no inciso V do artigo 12, 

da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; 
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Lei nº 9.656, de 1998; 

 

2.b) na perda do direito à portabilidade de carências, caso não tenha sido este o motivo do pedido, nos 

termos previstos na RN nº 186, de 14 de janeiro de 2009,Resolução Normativa nº 438, de 2018 ou  

norma  que  vier  a  sucedê-la,  que dispõe, em especial, sobre a regulamentação da portabilidade das 

carências previstas no inciso V do art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; 

 

3.c) no preenchimento de nova declaração de saúde, e, caso haja doença ou lesão preexistente – 

DLP, no cumprimento de Cobertura Parcial Temporária – CPT, que determina, por  um  período 

ininterrupto de até 24vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao novo plano, a 

suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e 

procedimentos cirúrgicos; 

 

4.d) na perda imediata do direito de remissão, quando houver, devendo o beneficiário arcar com o 

pagamento de um novo contrato de plano de saúde que venha a contratar; 

 

3.II - efeito imediato e caráter irrevogável da solicitação de cancelamento do contrato ou exclusão de 

beneficiário, a partir da ciência da operadora ou administradora de benefícios; 

 

4.III – as contraprestações pecuniárias vencidas e/ou eventuais coparticipações devidas, nos planos em 

pré-pagamento ou em pós-pagamento, pela utilização de serviços realizados antes da solicitação de 

cancelamento ou exclusão do plano de saúde são de responsabilidade do beneficiário; 

 

5.IV - as despesas decorrentes de eventuais utilizações dos serviços pelos beneficiários após a data de 

solicitação de cancelamento ou exclusão do plano de saúde, inclusive nos casos de urgência ou 

emergência, correrão por sua conta; 

 

6.V – a exclusão do beneficiário titular do contrato individual ou  familiar  não  extingue  o  contrato, 

sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições 

contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes; e 

 

7.VI – a exclusão do beneficiário titular do contrato coletivo empresarial ou por adesão observará 

as disposições contratuais quanto à exclusão ou não dos dependentes, conforme o disposto no 

inciso II do parágrafo único do artigo 18, da RN nº 195, de 14 de julhona Resolução Normativa 

nº 195, de 2009, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de 

assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para contratação de planos 

privados de assistência à saúde e dá outras providências, ou norma que vier a sucedê-la. 

 

Art. 16. As informações de que trata o caput do artigo 15 devem: 

 

5.I – ser disponibilizadas pelo atendente da operadora ou administradora de benefícios no momento da 

solicitação realizada de modo presencial ou através dos canais destas  entidades  previstos  na RN 

nº395/16Resolução Normativa nº 395, de 2016 ou norma que vier a sucedê-la; ou 
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6.II - constar do comprovante de recebimento da solicitação de  cancelamento do  contrato ou  exclusão 

de beneficiário, a ser fornecido pela operadora ou administradora de benefícios, nos demais casos. 

 

Art. 17. As informações de que trata o artigo 15 desta RNResolução Normativa serão divulgadas 

pela ANS em seu sítio institucional na internet e deverão ser disponibilizadas pelas operadoras e 

administradoras de benefícios nos respectivos sítios na internet, em campo específico que permita a 

fácil visualização pelos beneficiários. 

pelos beneficiários. 

 

Subseção II 

Da Entrega do Comprovante de Cancelamento do Contrato de Plano de Saúde Individual ou 

Familiar ou da Exclusão de Beneficiário de Contrato Coletivo Empresarial ou Por Adesão e 

das Informações a serem prestadas 

 

Art. 18. A partir do fornecimento do comprovante de recebimento da solicitação de cancelamento ou 

exclusão, a operadora ou a administradora de benefícios deverá encaminhar, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, o comprovante do efetivo cancelamento do contrato ou desligamento do beneficiário, por 

qualquer meio que assegure sua ciência. 

 

Art. 19. O comprovante do efetivo cancelamento do contrato ou exclusão de beneficiário de plano de 

saúde individual ou familiar ou de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por 

adesão deverá informar as eventuais cobranças de serviços pela operadora ou administradora de 

benefícios. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20. O pedido de cancelamento dos contratos individuais ou familiares não exime o beneficiário 

do pagamento de multa rescisória, quando prevista em contrato, se a solicitação ocorrer antes da 

vigência mínima de 12 (doze) meses, observada a data de assinatura da proposta de adesão. 

 

Art. 21. A rescisão do contrato ou a exclusão do beneficiário independe do adimplemento contratual. 

 

Art. 22. As solicitações de exclusão de beneficiários de planos privados de assistência à saúde 

disponibilizados pelas entidades de autogestão, que se enquadram no inciso I do artigo  2º  da 

RNResolução Normativa nº 137, de 14 de novembro de 2006, que dispõe sobre as entidades de 

autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar, ou norma que vier a sucedê-la, deverão 

seguir o disposto na Seção I do Capítulo II desta RNResolução Normativa. 

 

Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde ou as administradoras de benefícios 
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poderão efetuar a exclusão de beneficiário em plano de saúde coletivo, conforme solicitado pelo 

beneficiário, sem a anuência da pessoa jurídica contratante quando solicitada na forma disposta nos 

artigos 7º, § 2º e 11, incisos II e III. 

 

Art. 24. As disposições que tratam o art. 4º desta  RN Resolução Normativa não  afastam  a  

necessidade  de  observância, pelas operadoras, do disposto no Decreto n° 6.52311.034, de 315 de 

julhoabril de 20082022, que regulamenta a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, fixando normas 

gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC. 

 

Art. 25. A RN nº 124, de 30 de março de 2006, que dispõe sobreFica revogada a aplicação de 

penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde, passa a vigorar 

acrescida do artigo 76-B, com a seguinte redação: REVOGADO PELA RN Nº 489, DE 29/03/2022 

 

“Cancelamento ou Exclusão de beneficiário 

 

Art. 76-B.  Deixar  de  cumprir  as  normas  regulamentares  da  ANS  relativas  à  solicitação  de 

cancelamento de contrato individual ou familiar ou exclusão de beneficiário em contrato de plano 

de saúde coletivo. 

 

Sanção – multa de R$ 30.000,00” 

 

Resolução Normativa n˚Art. 26. A RN nº 389, de 2015, , passa a vigorar acrescida do art. 27-A, com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 27-A. A solicitação de cancelamento de contrato ou exclusão de beneficiário, por meio do sítio 

da operadora na internet, conforme definido pela RN nº 412, de 10 de novembro de 2016. Art. 26. , 

deverá ocorrer na área do PIN-SS.” 

 

Art. 27. As operadoras deverão adaptar o PIN-SS ao disposto no artigo 27-A no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, a contar da data da entrada em vigor desta RN. 

 

Art. 28. Esta Resolução Normativa entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 

a partir da data de sua publicaçãoem 01 de fevereiro de 2023. 

JOSÉ CARLOS DE SOUZA ABRAHÃO 

Diretor-Presidente 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário OficialOficial. 
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RN 562 COMPARADA COM A RN 254 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RNANS Nº 254562, DE 515 DE MAIODEZEMBRO DE 20112022 

 

Dispõe sobre a adaptação e migração para os contratos celebrados até 1º de janeiro de 1999 e 

altera as Resoluções Normativas nº 63, de 22 de dezembro de 2003, que define os limites  a  serem 

observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à 

saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004; e nº 124, de 30 de março de 2006, que dispõe 

sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência 

à saúde. 

 

 

[Correlações] [Revogações] 

 

 

Dispõe sobre a adaptação e migração para os contratos celebrados até 1º de janeiro de 1999. 

 

 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõem 

os artigos 1º e 3º, os incisos II, XXIV, XLI do artigo 4º e o inciso II do artigo 10 da Lei nº 9.961,Lei nº 

9.961, de 28 de janeiro de 2000, considerando o disposto no artigo 35 da Lei nº 9656,Lei nº 9.656, de 3 

de junho de 1998, em conformidade com o inciso IIIIV do artigo 6º cumulado com a alínea "a" do 

inciso II do artigo 86art. 42 e o art. 45, da Resolução Normativa nº 197,Resolução Regimental - RR 

nº 21, de 1626 de julhojaneiro de 2009,2022 e por força do que impõe o Decreto nº 10.139, de 

28 de novembro de 2019; em reunião realizada em 0512 de maiodezembro de 20112022, adotou a 

seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a adaptação e migração de contratos ao sistema previsto na Lei 

nº 9656, de 3 de junho de 1998, e altera as Resoluções Normativas nº 63, de 22 de dezembro 

de 2003, que define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa 

etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004; e 

nº 124, de 30 de março de 2006, que dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à 

legislação dos planos privados de assistência à saúde1º Esta Resolução dispõe sobre a adaptação e 

migração de contratos ao sistema previsto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 
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I – adaptação: aditamento de contrato de plano privado de assistência à saúde celebrado até 1º de 

janeiro de 1999, para ampliar o conteúdo do contrato de origem de forma  a  contemplar  todo  o 

sistema previsto na Lei nº 9656,Lei nº 9.656, de 1998; 

 

I – migração: celebração de novo contrato de plano privado de assistência à saúde ou ingresso em 

contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo por  adesão,  no  âmbito  da  mesma 

operadora, referentes a produtos com registro em situação  “ativo”,  concomitantemente  com  a 

extinção do vínculo ou do contrato, anterior a 1º de janeiro de 1999; 

 

III – Migração: celebração de novo contrato de plano privado de assistência à saúde ou ingresso em 

contrato de plano privado de assistência à saúde, no âmbito  da  mesma  operadora,  referente  a 

produto com registro em situação “ativo”, concomitantemente com a extinção do vínculo  ou  do 

contrato anterior a 1º de janeiro de 1999; (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

IIIII – responsável pelo contrato: 

 

IVa) no plano individual ou familiar: 

 

II1. o titular; 

 

III2. o beneficiário que assume as obrigações financeiras do contrato, em caso de extinção do 

vínculo do titular; ou 

 

IV3. a pessoa que representa ou assiste o titular incapaz na contratação do plano. 

 

a)b) nos planos coletivos: 

VIII1. a pessoa jurídica que celebrou o contrato; 

 

IX2. o conveniente/patrocinador, no caso de planos de autogestões com a participação de 

patrocinador; ou 

 

X3. o conselho deliberativo previsto no estatuto, nos demais planos operados por autogestão. 

 

IIIIV – contrato de origem: cláusulas contratuais ou do regulamento do plano vigentes no momento 

da adaptação ou da migração; e 

 

IVV – ajuste da adaptação: é o percentual que representa o aumento da contraprestação pecuniária 

em decorrência da adaptação;. 

 

II – tipo: é a classificação de um plano privado de assistência à saúde com base na segmentação 

assistencial, conforme disposto no Anexo da RN nº 186, de 2009; e (Revogado pela RN nº 437, de 

03/12/2018) 
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III – tipo compatível: é o tipo que permite ao beneficiário o exercício da migração para um outro 

tipo por preencher os requisitos de segmentação assistencial, tipo de contratação e faixa de preço, 

nos termos desta Resolução. (Revogado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção   I Da Adaptação 

 

Art. 3º É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado até 1º de janeiro de 1999 o 

direito a adaptar o seu contrato ao sistema previsto na Lei nº 9656, de 1998, no mesmo tipo de 

contratação e segmentação, sem que haja nova contagem de carências. 

 

Art. 3° É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado até 1º de  janeiro  de  1999  o 

direito a adaptar o seu contrato ao sistema previsto na Lei nº 9656, de 1998, no mesmo tipo de 

contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura 

parcial temporária. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 1º Quando solicitado pelo responsável pelo contrato, é obrigatório o oferecimento da proposta de 

adaptação pela operadora em até 5 (cinco) dias úteis. 

 

§ 2º O aditivo contratual deverá entrar em vigor no ato da sua celebração. 

 

§ 2º A vigência do contrato adaptado inicia-se no ato da assinatura  do  aditivo  de adaptação, 

(Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018). 

 

§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo,  caso  a  operadora  possua  planos  de  saúde  com 

registro de produto em situação “ativo”, deve também oferecer uma proposta de migração, observado 

o disposto nas seções II e III II e III deste capítulo. 

 

§ 4º Devem ser oferecidas as mesmas opções e as mesmas cláusulas contratuais a todo o grupo 

vinculado a um mesmo plano. 

 

§ 5º Nos contratos individuais/familiares, a critério exclusivo do beneficiário, o contrato adaptado 

poderá vigorar no início do período referente ao vencimento da próxima mensalidade.  (Incluído pela 

RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 6º Nos contratos coletivos, a critério das partes, o contrato adaptado poderá  vigorar  na  data 

acordada entre as partes. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 4º Em plano de contratação  individual  ou  familiar,  a  proposta  de  adaptação  deve incluir todos 

os beneficiários do contrato, e o exercício do direito previsto  no  artigo  3º  pelo  responsável  pelo 
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contrato produz efeitos em relação a todos os beneficiários. 

 

Art. 5º Os contratos adaptados ficam sujeitos às disposições da  Lei  nº  9656,Lei  nº  9656,  de  1998,  

inclusive quanto a reajustes e revisões.  

 

§ 1ºParágrafo único. Devem ser mantidas as cláusulas contratuais que sejam compatíveis com a 

legislação em vigor, sendo obrigatória a adaptação das cláusulas dissonantes. 

 

§ 1º Devem ser mantidas as cláusulas contratuais que sejam compatíveis com a legislação em vigor, 

sendo obrigatória a adaptação das cláusulas dissonantes. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 2º Na adaptação contratual não será possível a inclusão ou exclusão de coparticipações e/ou franquias. 

(Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 6º Na adaptação de contratos, a cobertura assistencial deve respeitar as exigências mínimas 

definidas no artigo 12 da Lei nº 9656,Lei nº 9656, de 1998, e observar o Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde vigente e suas atualizações. 

 

§ 1º A ampliação de cobertura decorrente da adaptação não pode alterar as cláusulas do contrato de 

origem em relação aos procedimentos já cobertos e às demais cláusulas que sejam compatíveis com 

a legislação em vigor, que devem ser mantidas conforme §1º do artigo 5º desta Resolução. (Incluído 

pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 2º A operadora poderá estabelecer tabela de reembolso para as novas coberturas decorrentes da 

adaptação contratual, independentemente da tabela adotada para os procedimentos já cobertos. 

cobertos. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§3º A tabela de reembolso prevista no contrato de origem, referente aos procedimentos já cobertos, 

não poderá ser alterada, sendo permitida apenas a atualização de seus valores de acordo com os 

reajustes previstos contratualmente. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Parágrafo único. A ampliação de cobertura decorrente da adaptação não pode alterar as cláusulas do 

contrato de origem em relação aos procedimentos já cobertos e às demais cláusulas que sejam 

compatíveis com a legislação em vigor, que  devem  ser  mantidas conforme parágrafo único do artigo 

5º desta Resolução. ( Revogado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 7º Para atendimento ao disposto no artigo 6º desta Resolução, a ampliação das coberturas no 

âmbito da adaptação de contratos deve observar a segmentação do plano privado de  assistência 

à saúde do contrato de origem cadastrada no Sistema de Cadastro de Planos Antigos – SCPA. 

 

§ 1º A prova documental apresentada pelo responsável pelo contrato que identifique a segmentação 

do plano privado de assistência à saúde prevalece sobre as informações cadastradas no SCPA e 
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deve servir de base para o cumprimento das normas pertinentes à ampliação das coberturas no âmbito 

da adaptação de contratos. 

 

§ 2º Na ausência de prova documental e não estando o plano privado de assistência à saúde referido 

no caput cadastrado no SCPA, o responsável pelo contrato terá o direito de exercer a adaptação do 

contrato na segmentação mais abrangente de plano de saúde oferecido pela operadora. 

 

Art. 8º Quando a adaptação de contratos incluir aumento  de  contraprestação  pecuniária,  a 

composição da base de cálculo do ajuste da adaptação deve ficar restrita aos itens correspondentes 

ao aumento de cobertura. 

 

§ 1º O cálculo do ajuste da adaptação deve constar de Nota Técnica Atuarial de Adaptação, de 

responsabilidade da operadora, e o percentual resultante deve ser único por plano. 

 

§ 2º O ajuste da adaptação a ser aplicado sobre a contraprestação pecuniária vigente à época da 

adaptação fica limitado a 20,59% (vinte vírgula cinquenta e nove por cento). 

 

§ 3º A Nota Técnica Atuarial de Adaptação deve conter, no mínimo, o seguinte: 

 

I I – critério técnico adotado e definição de todos os parâmetros e variáveis utilizados;  

II II– demonstração dos cálculos realizados para a definição do percentual de ajuste; 

III – descrição do banco de dados utilizado e o período de observação; e 

IV – assinatura do atuário, com seu número de  identificação  profissional  reconhecido  por  órgão 

oficial governamental. 

 

§  4º   A  Nota  Técnica  Atuarial  de  Adaptação  deve  ficar  disponível  para  verificação  pela  ANS,  

que poderá determinar a sua alteração se: 

 

I – o cálculo do ajuste da adaptação não observar o disposto no caput; II – não for observado o 

disposto no parágrafo anterior; ou 

III – o percentual obtido não estiver devidamente justificado, por qualquer outra razão. 

 

§ 5º O aumento na contraprestação pecuniária em função da adaptação não configura reajuste para 

fins do disposto na RN nº 195, de 2009, na RN nº 171, de 2008, na IN DIPRO nº 13, de 2006, e nas 

suas alteraçõesanual de mensalidade, conforme definido por regulamentação específica, podendo ser 

cobrado a partir da entrada em vigor do aditivo contratual. 
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§ 6º Excetuada a hipótese do §5º do artigo 3º desta Resolução, o valor da mensalidade no primeiro 

mês de vigência do contrato adaptado deverá ser calculado de forma pró-rata, considerando-se o 

número de dias restantes para o início do período de vencimento da próxima mensalidade. (Incluído 

pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 7º Não caberá a aplicação do percentual de ajuste de  adaptação  em  casos  de  planos  cuja 

modalidade de financiamento seja pós-estabelecida. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 8º Na hipótese prevista no caput, o percentual de ajuste deverá ser aplicado uniformemente à 

mensalidade de cada beneficiário vinculado  ao  contrato  a  ser  adaptado,  dentro  de  um  mesmo 

plano. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 9º No aditivo contratual utilizado para adaptação, a operadora deverá incluir cláusula segundo a 

qual a pessoa jurídica contratante ou a Administradora de Benefícios se compromete a repassar o 

ajuste da adaptação em  percentual  igual  para  todos  os  beneficiários  vinculados  ao  contrato 

coletivo. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 9º A cláusula de reajuste por mudança de faixa etária do  contrato  adaptado  deve obedecer 

às regras estabelecidas na RN nº 63, de 2003, ouregulamentação específica em norma que a 

substituavigor. 

 

§ 1º A cláusula de reajuste por mudança de faixa etária do contrato de origem que já estiver em 

conformidade com a regulamentação vigente não pode ser alterada na adaptação. 

 

§ 2º Na ausência de previsão de aumento por mudança de faixa etária no contrato de origem, é 

vedada a qualquer tempo a inclusão de cláusula de reajuste desta natureza. 

 

§ 3º Os percentuais de variação por mudança de faixa etária devem ser os mesmos para todos os 

contratos adaptados vinculados ao mesmo plano. 

 

§ 4º No aditivo contratual utilizado para adaptação de contrato coletivo, deverá ser apresentada uma 

tabela de preços por faixa etária exclusiva para o ingresso de novos beneficiários, titulares ou 

dependentes. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 5º Os percentuais de variação da tabela de preços de que trata o § 4º deste artigo devem manter 

perfeita relação com os percentuais de reajuste por mudança de faixa etária do contrato adaptado. 

adaptado. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 6º Caso ocorra diluição da aplicação do reajuste por mudança de faixa etária, prevista no artigo 35- 

E da Lei nº 9.656, de 1998, as eventuais parcelas vincendas, referentes  a  faixa  etária  alcançada durante 

a vigência do contrato antigo, poderão continuar a ser cobradas  após  a  adaptação  do contrato, desde 

que não haja alteração no seu percentual original. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 
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§ 7º No aditivo contratual utilizado para adaptação, deverá haver cláusula específica dispondo sobre 

a cobrança de que trata o § 6º deste artigo. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 1010º A data do reajuste anual do contrato adaptado deve observar o seguinte: 

 

XII - no contrato individual ou familiar, deve ser mantida a data prevista no contrato de origem; e 

 

XIIII - no contrato coletivo, é livre a sua negociação, desde que respeitada a periodicidade mínima 

de 12 (doze) meses a cada reajuste. 

 

Art. 11 A partir da adaptação do contrato, os reajustes anuais por variação de custos devem ser aplicados 

nos termos definidos na regulamentação da ANS, sobre o valor  da  contraprestação pecuniária então 

em vigor. 

 

Art. 12 A proposta de adaptação de contratos deve ser redigida de forma  clara  e  precisa,  em 

linguagem de fácil compreensão, sendo obrigatório dar destaque às cláusulas restritivas de direitos 

dos beneficiários, às cláusulas que submetam o exercício de direitos pelos beneficiários a condições 

ou termos, e às cláusulas de reajuste anual e por faixa etária,  devendo  conter  as  seguintes informações: 

 

✓I – o valor do ajuste da adaptação e o novo valor da contraprestação pecuniária do plano em moeda 

corrente; 

 

✓II – o mês de aniversário do contrato, ou, no caso das autogestões, a data  da  aprovação  do 

regulamento ou da assinatura do convênio de adesão, para o reajuste anual; 

 

✓III – a indicação de que a cobertura assistencial e as condições de acesso serão ampliadas para 

respeitarem as garantias mínimas definidas na Lei nº 9656,Lei nº 9656, de 1998, e para garantir a 

cobertura de todo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente e suas atualizações, de acordo 

com a segmentação contratada, sem prejuízo das coberturas previstas no contrato de origem; 

 

✓IV – a indicação da rede prestadora de serviços, no caso de alteração em relação à do contrato de 

origem ou sempre que dele não constar, nos termos do artigo 17, da Lei nº 9656,Lei nº 9656, de 1998; 

 

✓V – as informações acerca do prazo restante para o cumprimento da Cobertura Parcial Temporária  

CPT, para os beneficiários cuja CPT esteja prevista no contrato de  origem,  respeitando  o  limite máximo 

de 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto no artigo 2427 desta Resolução; 

 

✓VI – as informações acerca do prazo restante para cumprimento de carência para os beneficiários 

cuja carência esteja prevista no contrato de origem, respeitando-se os limites máximos previstos na 

Lei nº 9656, de 1998; 

Lei nº 9656, de 1998; 
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✓VII – as novas faixas etárias e os seus respectivos percentuais de variação, observado o disposto no 

artigo 9º desta Resolução; 

 

✓VIII – a indicação de submissão do contrato a todas as disposições da Lei nº 9656,Lei nº 9656, de 

1998, a partir da vigência do aditivo, inclusive quanto a reajustes e revisões; 

 

✓IX – a indicação de que está garantida a  manutenção  das  coberturas  previstas  no  contrato  de 

origem; 

 

✓X – indicação de manutenção das cláusulas contratuais que sejam compatíveis com a legislação em 

vigor; 

 

✓XI – a indicação das mudanças feitas nas cláusulas contratuais a partir da adaptação contratual; XII 

– nome e código do plano cadastrado no SCPA; 

✓XIII – a indicação da data do início de vigência do aditivo, observado o disposto no § 2º do artigo 

3º; 

 

✓XIV – a indicação de outras adequações necessárias à conformidade do contrato de origem à Lei nº 

9656,Lei nº 9656, de 1998; e 

 

✓XV – a ressalva de que uma vez efetivada a adaptação contratual, não é possível o retorno ao 

contrato de origem, conforme artigo 2225 desta Resolução. 

 

§ 1º No aditivo contratual da adaptação, podem ser utilizados os textos dos  dispositivos  de instrumento 

jurídico da operadora já aprovados nos aplicativos RPS/ARPS e válidos ou os publicados como 

Dispositivo de Instrumento Jurídico – DIJ na página da ANS, ambos identificados  por  seus códigos. 

(Revogado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 2º Sempre que o responsável pelo contrato formalizar dúvidas em relação à proposta, a operadora 

deve prestar, no prazo de 3 (três) dias úteis, em linguagem de fácil compreensão, os esclarecimentos 

por meios hábeis à comprovação de seu recebimento. 

 

Parágrafo Único. Sempre que o responsável pelo contrato formalizar dúvidas em relação à proposta, 

a operadora deve prestar, no prazo de 3 (três) dias úteis, em linguagem de fácil compreensão, os 

esclarecimentos por meios hábeis à comprovação de seu recebimento. (Alterado pela RN nº 437, de 

03/12/2018) 

 

Art. 12-A13 Nos contratos que possuam cláusula de remissão, no ato  da  adaptação,  esta  passará  a 

abranger todas as coberturas do contrato adaptado. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 
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§ 1º Nos casos em que os beneficiários estiverem em gozo do período  de  remissão,  a  adaptação 

poderá ser realizada: (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

12.I - após o término do período de remissão; ou (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

13.II - durante o período de remissão que será imediatamente encerrada, devendo o termo de 

renúncia constar expressamente do aditivo contratual utilizado para adaptação. (Incluído pela RN nº 

437, de 03/12/2018) 

 

§  2º  Na  hipótese  do  §1º  deste  artigo,  para  cálculo  da  mensalidade,  o  percentual  de  ajuste  

da  adaptação incidirá sobre o valor da mensalidade que estaria sendo  paga  pelos  respectivos 

beneficiários caso não estivessem em gozo do período de remissão. (Incluído pela RN nº 437, de 

03/12/2018) 

 

 

Seção II Da Migração 

 

Art. 14Art. 13 É garantido ao responsável pelo contrato e, nos planos individuais ou familiares e 

coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente, o direito de migrar para um 

plano de saúde da mesma operadora, sem que haja nova contagem de carências. 

Art. 13. É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado até 1º de janeiro de 1999, e, nos 

planos individuais ou familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente, 

o direito de migrar para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo 

de contratação e de segmentação assistencial, sem que  haja  nova  contagem  de  carências  ou 

cobertura parcial temporária. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 1415 A migração pode ser exercida individualmente ou por todo  o  grupo  familiar vinculado ao 

contrato, mediante o requerimento de cada beneficiário. 

 

§1º A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos 

dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas cláusulas  contratuais,  com  a assunção 

das obrigações dele decorrentes. 

 

§ 2º Nos planos coletivos por adesão, a manutenção do vínculo do grupo  familiar  com  o  contrato  

coletivo depende da participação do beneficiário titular no contrato, ressalvada disposição  em 

contrário. 

 

§ 2º Nos planos coletivos, a manutenção do vínculo do grupo familiar  com  o  contrato  coletivo 

depende da participação do beneficiário titular no contrato, ressalvada disposição  em contrário. 

(Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 1516 Para o exercício do direito previsto no artigo anterior, é necessário que da migração, o valor 

pago no contrato de  origem  deve  ser compatível com o valor da mensalidade do plano de destino 
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atenda aos seguintes requisitos:regulamentado, de acordo com as faixas de preço definidas em 

regulamentação específica. 

 

Art. 15 Para o exercício do direito previsto no artigo 13 desta Resolução, é necessário que§1º 

Consideram-se valores compatíveis quando a faixa de preço doem que se enquadra  o  plano  de destino 

regulamentado seja igual ou inferior à faixa de preço em que se enquadra o valor da mensalidade do 

contrato de origem  acrescido  de  20,59%  (vinte  vírgula  cinquenta  e  nove  por cento). (Alterado pela 

RN nº 437, de 03/12/2018)), sendo este acréscimo realizado exclusivamente para fins de comparação 

de valores, não para  o aumento da mensalidade. 

 

I – seja do tipo individual ou familiar ou coletivo por adesão; (Revogado pela RN nº 437, de 

03/12/2018) 

 

II – seja compatível com o plano de origem, conforme disposto no Anexo da RN nº 186, de 

2009; e (Revogado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

III – sua faixa de preço seja igual ou inferior à faixa de preço em que se enquadra o valor do plano de 

origem, considerada a data da assinatura da proposta de migração, na forma prevista no Anexo 

da RN nº 186, de 2009. (Revogado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 1º   No caso de o plano de destino ser coletivo por adesão, a migração requer a comprovação de 

vínculo com a pessoa jurídica contratante, nos termos do artigo 9º da RN nº 195, de 2009. 

 

§ 1º§ 2º No caso de o plano regulamentado ser coletivo, a Migração requer a comprovação de 

vínculo com a pessoa jurídica contratante, nos termos dos artigos 5º e 9º da RN nº  195, de  2009.  

(Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018)da regulamentação em vigor. 

 

§ 2º O requisito previsto no inciso II deste artigo deve ser comprovado através  da apresentação de 

relatório emitido pelo aplicativo previsto no artigo 18, da IN DIPRO nº 19, de 2009. 

 

§ 2º As faixas de preço previstas no caput deste artigo estão definidas em Instrução Normativa 

editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO. (Alterado pela RN nº 437, 

de 03/12/2018) 

 

§ 3º As faixas de preço previstas no inciso  III  deste  artigo  são  aquelas  definidas  na  IN DIPRO nº 19, 

de 2009. 

 

§ 3° Para os planos exclusivamente odontológicos, considera-se na mesma faixa de preço, prevista no 

caput deste artigo, o plano de destino regulamentado cuja mensalidade seja menor ou igual à 

mensalidade do contrato de origem acrescida de 56,77%  (cinquenta  e  seis  vírgula  setenta  e  sete  

por cento). (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018)), sendo este acréscimo realizado exclusivamente 

para fins de comparação de valores, não para o aumento da mensalidade. 
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§ 4º O valor da mensalidade do contrato de origem não deve considerar  as  tarifas  bancárias, coberturas 

adicionais contratadas em  separado,  multa,  juros,  e  quaisquer  outras  despesas acessórias. (Incluído 

pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 15-A17 O plano regulamentado poderá possuir cobertura não prevista na segmentação 

assistencial do contrato de origem, sendo que, apenas nesses casos de migração, poderá  ser  exigido  

o cumprimento de períodos de carências para a cobertura não prevista na segmentação assistencial do 

contrato de origem, fixando os seguintes períodos de carências: (Incluído pela RN nº 437, de 

03/12/2018) 

11.I - prazo máximo de 300 (trezentos) dias para partos a termo; (Incluído pela RN nº 437, de 

03/12/2018) 

 

I - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura odontológica; (Incluído pela RN nº 

437, de 03/12/2018) 

II III - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura ambulatorial; (Incluído pela RN nº 

437, de 03/12/2018) 

 

12.II IV - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura hospitalar; e (Incluído pela RN 

nº 437, de 03/12/2018) 

 

13. V - prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para casos de urgência e emergência. (Incluído 

pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 1618 Quando solicitado pelo beneficiário, é obrigatório o oferecimento imediato pela operadora 

da proposta de migração de que trata esta Resolução. 

 

§ 1º Nas propostas de migração devem ser oferecidas as mesmas opções e as mesmas cláusulas 

contratuais a todo o grupo vinculado a um mesmo plano. 

 

§ 2º Nas hipóteses do artigo anterior, fica dispensada do oferecimento de proposta de migração a 

operadora que não possuir planos de destino que atendam aos requisitos estabelecidos naquele 

dispositivo. 

 

§ 2º Fica dispensada do oferecimento de proposta de migração a operadora que não possuir planos 

regulamentados que atendam aos requisitos previstos nesta Resolução. (Alterado pela RN nº 437, de 

03/12/2018) 

 

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o solicitante seja o responsável por plano individual ou 

familiar, a operadora deve oferecer-lhe proposta de adaptação,  prevista  no artigo 3º desta Resolução. 
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§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a operadora deve oferecer-lhe proposta de adaptação prevista 

no artigo 3º desta Resolução. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 16-A19 O Guia ANS de Planos de Saúde, acessível pela página institucional da ANS na internet 

(www.ans.gov.br), disponibilizará consulta aos beneficiários para verificação dos planos de destino 

compatíveis para fins de migração. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 1º O Guia ANS de Planos de Saúde emitirá relatório de compatibilidade entre o contrato de origem 

e o plano regulamentado, na data da consulta, para fins de migração. (Incluído pela RN nº 437, de 

03/12/2018) 

 

§ 2º O relatório previsto no § 1º deste artigo deverá ser aceito pela operadora, e terá validade de 5 

(cinco) dias a partir da emissão do número de protocolo. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 3° A operadora deverá fornecer aos beneficiários as informações referentes ao contrato de origem, 

tais como data de vinculação ao plano, número do registro da operadora e número  do  plano  no 

sistema de cadastro de planos antigos - SCPA, quando solicitada  por  meio  de  quaisquer  de  seus 

canais de atendimento, no prazo de 10 (dez) dias. (Incluído pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 1720 O beneficiário que não conseguir identificar seuo plano do contrato de origem, em 

consulta ao  Guia ANS de Planos de Saúde, pode protocolizar solicitação na ANS, que encaminhará a 

listagem dos planos compatíveis ao solicitante, para que seja apresentada à operadora no momento da 

escolha do plano de destino. 

 

Art. 17 O beneficiário que não conseguir identificar o plano do contrato de  origem,  em consulta ao 

Guia ANS de Planos de  Saúde,  pode  protocolizar  solicitação  na  ANS  de  de busca por planos 

regulamentados para realizar a migração. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 1º A solicitação de que trata o caput deste artigo deve  estar  instruída  com  cópia  do contrato ou 

outro documento que permita a identificação do plano de origem, bem como de comprovante de 

pagamento do referido plano. 

 

§1º Caso seja constatada a ausência de cadastramento do plano do contrato de origem no Sistema de 

Cadastro de Planos Antigos – SCPA, a Diretoria de Normas  e  Habilitação  dos  Produtos  -  DIPRO 

enviará ao beneficiário ofício autorizativo para a  realização  da  migração,  indicando  que  o beneficiário 

terá o direito de migrar para qualquer plano da sua operadora, eximindo-o  da apresentação do relatório 

do Guia ANS de Planos de Saúde. (Alterado pela RN nº  437,  de 03/12/2018) 

 

§ 2º A listagem de que trata o caput deste artigo dispensa o beneficiário da apresentação do relatório 

previsto no § 2º do artigo 15. 

§ 2º Caso se verifique que o plano do contrato de origem constava das bases de dados do Guia 
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ANS de Planos de Saúde, a ANS enviará ao beneficiário todas as informações necessárias para que 

este faça nova consulta ao Guia ANS de Planos de Saúde. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

§ 3º Caso seja constatada, no procedimento de que trata o caput deste artigo, a ausência de 

cadastramento do plano de origem no Sistema de Cadastro de Planos Antigos – SCPA, o beneficiário 

terá o direito de migrar para qualquer plano individual ou familiar ou, atendida a condição 

estabelecida no § 1º do artigo 15  desta  Resolução,  para  plano  coletivo  por adesão, conforme fará a 

ANS constar da resposta que encaminhará à sua solicitação.  

 

§ 3º A solicitação prevista no caput deste artigo poderá ser feita na página institucional da ANS na 

internet (www.ans.gov.br) ou nos Núcleos da ANS, cujos endereços e horários de atendimento estão 

indicados no referido endereço eletrônico. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 1821 A proposta de migração deve obedecer às regras vigentes para o preço do plano, 

observados os limites estabelecidos na RDC nº 28, de 2000regulamentação específica. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do § 2º do artigo 16, aA operadora podepoderá oferecer condições  

especiais  em  relação  ao  preço e às carências para aquisição de produtos não enquadrados em tipo 

compatível, desde que observado o disposto no caput,,  sendo vedada a cobrança de valores superiores 

aos praticados em condições normais dena comercialização do mesmo produto. 

 

Parágrafo único. A operadora poderá oferecer condições especiais  em  relação  ao  preço,  sendo 

vedada a cobrança de  valores  superiores  aos  praticados  na  comercialização  do  mesmo 

plano. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

Art. 1922 A proposta de migração deve ser redigida de forma clara e precisa, em linguagem de fácil 

compreensão, sendo obrigatório dar destaque às cláusulas restritivas dos direitos dos beneficiários, 

às cláusulas que submetam o exercício de direitos pelos beneficiários  a condições ou termos e às 

cláusulas de reajuste anual e por faixa etária, devendo conter as seguintes informações: 

 

9.I – o preço do plano apresentado para a migração, com a informação de que o primeiro reajuste dar- 

se-á após 12 (doze) meses de vigência do novo contrato; 

 

10.II – a indicação da data do início de vigência do novo contrato; 

 

11.III – o mês de aniversário do contrato ou, no caso das autogestões, a data da  aprovação  do 

regulamento ou da assinatura do convênio de adesão, para o reajuste anual; 

 

I – o demonstrativo das condições especiais de preço e de carência para as novas coberturas, na 

hipótese prevista no § 2º do artigo 16 desta Resolução, e a comparação destas com as condições 

normais de venda, se for o caso; 
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12.IV - o demonstrativo das condições especiais de preço e a comparação destas com as condições de 

venda, se for o caso; (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018) 

 

13.V – as informações acerca do prazo restante para o cumprimento da Cobertura Parcial Temporária 

– CPT, para os beneficiários cuja CPT esteja prevista no contrato de  origem,  respeitando  o  limite 

máximo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto no artigo 24 desta Resolução; 

 

14.VI – as informações acerca do prazo restante para cumprimento de carência para os 

beneficiários cuja carência esteja prevista no contrato de origem, respeitando-se os limites máximos 

previstos na Lei nº 9656, de 1998; 

 

15.VII – a indicação de que a cobertura assistencial e as condições de acesso serão aquelas definidas 

na Lei nº 9656,Lei nº 9656, de 1998, garantindo-se as coberturas do Rol de Procedimentos e Eventos  

em  Saúde vigente e suas atualizações, de acordo com a segmentação contratada; 

 

16.VIII – a indicação detalhada da lista das coberturas e/ou procedimentos previstos no contrato de 

origem e não contemplados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde à época da migração; 

 

17.IX – a informação de que coberturas e/ou procedimentos previstos no contrato de origem e não 

previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde à época da migração não serão cobertos 

no  novo plano, salvo previsão no novo contrato e nas futuras atualizações do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde; 

 

18.X – as faixas etárias e os seus respectivos percentuais de variação; XI – o nome e o código, do 

plano antigo, cadastrado no SCPA; 

IV – o nome e o código, do plano antigo, cadastrado no SCPA; 

 

19.XII – o nome comercial e o número de registro na ANS dos planos que estão sendo oferecidos na 

proposta; e 

 

V – na hipótese do §3º, do artigo 16 desta Resolução, o esclarecimento de que, na opção pelo 

exercício da adaptação, o aumento de sua contraprestação fica limitado a 20,59% (vinte vírgula 

cinquenta e nove por cento); e  

 

6.XIII - o esclarecimento de que, na opção pelo exercício da adaptação, o aumento de sua 

mensalidade fica limitado a 20,59% (vinte vírgula cinquenta e nove por cento); e (Alterado pela RN nº 

437, de 03/12/2018) 

 

7.XIV – a ressalva de que uma vez efetivada a migração, não é  possível  o  retorno  ao  contrato  de 
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origem, conforme artigo 22 desta Resolução. 

 

§ 1º Deve acompanhar a proposta de migração um catálogo listando toda a  rede  prestadora  de 

serviços do novo plano. 

 

§ 2º Sempre que o responsável pelo contrato formalizar dúvidas em relação à proposta, a operadora 

deve prestar, no prazo de 3 (três) dias úteis, em linguagem de fácil compreensão, os esclarecimentos 

por meios hábeis à comprovação de seu recebimento. 

 

Seção III 

Das Disposições Comuns à Adaptação e à Migração 

 

Art. 2023 Nenhuma adaptação ou migração de contrato pode ocorrer por  decisão  unilateral  da 

operadora, ficando assegurado aos responsáveis pelos contratos ou beneficiários, que por elas não 

optarem, a manutenção do contrato de origem. 

 

Art. 2124 A operadora deve divulgar de forma ostensiva e habitual que os responsáveis pelos 

contratos e beneficiários de planos firmados até 1º de janeiro de 1999 têm o direito de usufruir da 

adaptação e migração, conforme estabelecido nesta Resolução. 

 

Art. 2225 Uma vez efetivada a adaptação ou a migração, não  é  possível  o  retorno  ao  contrato  de 

origem. 

 

Art.  

Art. 23 As regras de carência e de cobertura parcial temporária na adaptação  e  na  migração  dos 

planos coletivos devem observar também as disposições da RN nº 195, de 2009, ou em norma que a 

substitua. 

 

Art. 2426 A adaptação ou a migração previstas nesta Resolução não permitem a alegação de 

omissão de informação de Doenças ou Lesões Preexistentes – DLP de que cuida a RN nº 162, de 2007. 

 

§ 1º Por ocasião da aceitação da proposta de adaptação ou de migração previstas nesta Resolução, 

as operadoras de planos de saúde não podem  solicitar  o  preenchimento  de  Declaração  de  Saúde 

para fins de declaração de conhecimento prévio de DLP. 

 

§ 2º O beneficiário que estiver em cumprimento de Cobertura Parcial Temporária – CPT, conforme a 

definição dada pela RN nº 162, de 2007, deverá continuar a cumpri-la no contrato adaptado ou no 

novo contrato, até o final do prazo estipulado no contrato de origem, limitado em 24 (vinte e quatro) 

meses a contar da  data  de  ingresso  do beneficiário no contrato de origem, tanto para os 

procedimentos que já eram pelo contrato de origem cobertos, quanto para os novos procedimentos 

cobertos a partir da adaptação ou da migração, relacionados à Doença ou Lesão Preexistente que 

motivou a CPT.origem cobertos, quanto para os novos procedimentos cobertos a  partir  da  adaptação  
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ou  da migração, relacionados à Doença ou Lesão Preexistente que motivou a CPT. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 25 Ficam revogadas as Resoluções Normativas nº 64, de 22 de dezembro de 2003, nº 70, de 19 

de fevereiro de 2004, nº 78, de 25 de junho de 2004, e nº 80, de 1º de setembro de 2004. 

 

§ 1º27 As migrações e adaptações realizadas em cumprimento à Resolução Normativa nº 64, Resolução  

Normativa  nº  64,  de 2003, e suas posteriores alterações continuam produzindo seus regulares efeitos. 

 

Parágrafo único.§ 2º  Os instrumentos contratuais de adaptação e migração que foram celebrados 

antes da vigência desta Resolução que naquela época estavam em desacordo com as demais normas 

expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, permanecem sujeitos à aplicação de 

penalidades cabíveis. 

 

Art. 2628 Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos celebrados anteriormente à 

vigência da Lei nº 9656,Lei nº 9656, de 1998, por prazo determinado, e que foram aditados após 1º de 

janeiro de 1999 para prorrogação de seu prazo de duração ou sua renovação, ou que, mesmo não tendo 

sido formalmente aditados, sua execução tenha sido tacitamente prolongada após  o  termo  final  de 

vigência, submetem-se integralmente ao regime instituído pela  Lei  nº  9656,Lei  nº  9656,  de  1998,  

possuindo todas as suas garantias. 

 

Parágrafo único. Fica a operadora obrigada, quando da próxima renovação ou em até doze meses a 

partir do início de vigor desta Resolução, o que ocorrer primeiro, a formalizar todas as alterações 

contratuais necessárias à perfeita adequação à regulamentação vigente no  setor  de  saúde 

suplementar, nos termos desta Resolução, sendo facultada, na mesma oportunidade, a inclusão 

de cláusula prevendo a realização dos ajustes considerados necessários na contraprestação pecuniária, 

conforme previsto no artigo 8º desta Resolução. 

 

Art. 2729 Os contratos coletivos vigentes por prazo indeterminado ou que contenham cláusula de 

recondução tácita e estejam incompatíveis com o disposto na Lei nº 9656,Lei nº 9656, de 1998, não  

poderão receber novos beneficiários, ressalvados os casos de inclusão de novo cônjuge e filhos do 

titular. 

 

Art. 28. O artigo 3º da Resolução Normativa nº 63, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido 

do seguinte inciso: 

 

“Art.     3º         ................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

 

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.” 
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Art. 29 Os artigos 67, 68 e 81 da Resolução Normativa nº 124, de 30 de março de 2006, passam 

a vigorar com a seguinte redação: REVOGADO PELA RN Nº 489, DE 29/03/2022 

 

“Negativa de Migração ou Adaptação dos Contratos 

 

Art. 67 Deixar de proceder à migração ou à adaptação dos contratos à Lei nº 9656, de 1998, quando 

solicitado pelo consumidor, nas hipóteses em que esta seja obrigatória pela legislação em vigor: 

Sanção – multa de R$ 50.000,00.” (NR) 

 

“Adaptação ou migração dos contratos em Desacordo com a Legislação 

 

Art. 68 Deixar de cumprir as regras estabelecidas pela legislação que disciplina a adaptação ou 

a migração de contratos, não enquadradas nos artigos anteriores: 

Sanção – multa de R$ 40.000,00.” (NR) 

 

“Doenças e Lesões Preexistentes 

 

Art. 81. Deixar de cumprir as normas regulamentares da ANS referentes à doença e lesão 

preexistente do consumidor: 

Sanção – multa de R$ 40.000,00.” (NR) 

 

Art. 30 A Resolução Normativa nº 124, de 2006,  passa  a  vigorar  acrescida  dos  seguintes dispositivos: 

REVOGADO PELA RN Nº 489, DE 29/03/2022 

 

“Art. 67-A Impedir, dificultar ou restringir o exercício do direito à adaptação ou à migração de contrato: 

Sanção – multa de R$ 50.000,00. 

 

Art. 67-B Condicionar o exercício individual do direito à migração à adesão de todo o grupo familiar, 

em planos de contratação individual ou familiar e coletivo por adesão: 

Sanção – multa de R$ 50.000,00. 

 

Art. 67-C Deixar de observar, ao elaborar a proposta de adaptação ou de migração, as formalidades 

devidas (ou obrigatórias) previstas na legislação em vigor: 

Sanção – multa de R$ 40.000,00. 

 

Art. 67-D Alterar indevidamente as cláusulas estabelecidas no contrato de origem, quando da 

adaptação: 

Sanção – multa de R$ 40.000,00. 

Art. 67-E Exigir ou tentar impor, na proposta de migração ou de adaptação, período de carência, em 
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desacordo com a regulamentação de Adaptação e Migração. 

Sanção – multa de R$ 40.000,00 

 

Art. 67-F Deixar de promover, quando exigida pela ANS, a alteração da metodologia de cálculo 

utilizada para a definição do ajuste da adaptação. 

Sanção – multa de R$ 50.000,00. 

Art. 67-G Promover, em desacordo com os critérios da ANS, a alteração da metodologia de cálculo 

utilizada para definição do ajuste da adaptação. 

Sanção – multa de R$ 50.000,00. 

 

Art. 67-H Condicionar o exercício do direito à migração ou à adaptação ao pagamento de quaisquer 

valores adicionais: 

Sanção – multa de R$ 50.000,00 

 

Art. 67-I Deixar de formalizar, nos prazos determinados, as alterações contratuais necessárias  à perfeita 

adequação à regulamentação vigente no  setor  de  saúde  suplementar  dos  contratos  de planos 

privados de assistência à saúde celebrados anteriormente à vigência da Lei nº 9656, de 1998, por 

prazo determinado, que tenham sido aditados após 1º de janeiro de 1999 para prorrogação de seu 

prazo de duração ou sua renovação, ou que, mesmo não tendo sido formalmente aditados, sua 

execução tenha sido tacitamente prolongada após o termo final de vigência: 

Sanção – multa de R$ 50.000,00” 

 

Art. 3130 A Diretoria Colegiada resolverá os casos omissos nesta resolução. Art. 31 Revogam-se: 

 

I - a Resolução Normativa nº 254, de 05 de maio de 2011; 

 

II - a Resolução Normativa nº 263, de 01 de agosto de 2011; e III - a Resolução Normativa nº 437, 

de 03 de dezembro de 2018. 

Art. 32 Esta Resolução Normativa entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicaçãoem 1º de 

fevereiro de 2023. 

 

Parágrafo único. O artigo 27 desta Resolução entra em vigor a partir do dia 4 de agosto de 2012. 

(Acrescentado pela RN nº 263, de 01/08/2011) 

 

 

MAURICIO CESCHIN 

Diretor-Presidente 
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PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 

IN DIPRO nº 13, de 2006 RN nº 162, de 2007 

RN nº 171, de 2008 

 

RN nº 186, de 2009, e seu Anexo 

 

RN nº 195, de 2009 RN nº 197, de 2009 

IN DIPRO nº 19, de 2009 

 

 

 

 

A RN nº 254 REVOGOU: 

 

 

RN nº 64, de 2003 RN nº 70, de 2004 RN nº 78, de 2004 RN nº 80, de 2004 

 

 

 

CORRELAÇÕES: 

 

Decretonº 10.139, de 2019 Lei nº 9.961, de 2000 

Lei nº 9.656, de 1998 RR nº 21, de 2022 

 

 

 

 

A RN nº 562 revogou: RN nº 254, de 2011; RN nº  263,  2011;  e RN nº 437, de 2018. 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDEyNA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTczOA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTc4Nw%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MzY1Mw%3D%3D
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RN 563 COMPARADA COM A RN 63 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63ANS Nº 563, DE, 22 15 DE DEZEMBRO DE 20032022 

 

Define 

 

 

Dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos 

planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. 

 

[Correlações] 

 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso da competência a ela 

conferida pelo das atribuições que  lhe confere o inciso II, do art. 10, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro 

de 2000, na forma prevista no art. 60, inciso II, alínea "a", do anexo I, da Resolução - RDC nº 95, de 30 

de janeiro de 2002,; considerando o disposto no art. 15, da Lei nº 96569.656, de 3 de junho de 1998 

e; no § 3º, do art. 15, da Lei nº 10.741, publicada no DOU de 31º de outubro de 2003; no art. 42 da 

Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022 e em cumprimento ao Decreto nº 10.139, de 28 

de novembro de 2019, em reunião realizada em 11de 12 de dezembro de 20032022, adotou a seguinte 

Resolução Normativa, e eu, Diretor-Presidente,  determino  a  sua publicação. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos  privados  de assistência 

à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção I 

Das Faixas Etárias 

 

Art. 2º Deverão ser adotadas 10 (dez) faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 

(dezoito) anos; 

7.II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; 
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8.III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 

(trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; 

1.VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; 

 

2.VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (- quarenta e nove) a 53 

(cinqüentacinquenta e três) anos; IX - 54 (cinqüentacinquenta e quatro) a 58 (cinqüentacinquenta e 

oito) anos; X - 59 (cinqüentacinquenta e nove) anos ou mais. 

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão  ser  fixados  pela 

operadora, observadas as seguintes condições: 

 

•I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira 

faixa etária; 

 

•II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação 

acumulada entre a primeira e a sétima faixas. 

 

•III –- as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído 

pela RN nº 254, de 06/05/2011) 

 

Seção II 

Das Previsões Contratuais 

 

Art. 4º Para osOs contratos de planos privados de assistência à saúde  deverão  dispor  que  a  variação  

do preço em razão da faixa etária somente deverá incidir quando o beneficiário completar a idade 

limite e no mês subsequente ao do seu aniversário. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.já registrados na ANS, as alterações definidas5º As disposições contidas nesta Resolução deverão 

constar das Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP, a partir das próximas atualizações 

anuaisconforme regramento previsto na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 28, de 26 de 

junho de 2000, ou em norma que vier a sucedê-la. 
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§1º As atualizações anuais devidas a partir da publicação desta Resolução até 31 de março de 2004 

poderão ser apresentadas até 1º de abril de 2004. 

 

§ 2º Até que seja feita a atualização da NTRP prevista neste artigo, deverão ser informados à ANS 

os percentuais de variação adotados, e eventuais alterações, por meio do aplicativo disponível na 

internet no endereço www.ans.gov.br, no prazo de 15 dias a contar do primeiro contrato 

comercializado com a alteração. 

 

Art. 6º Aplicam-se as disposições sobre a regulamentação de faixa etária da Resolução do Conselho 

de Saúde Suplementar – CONSU nº 06, de 3 de novembro de 1998, aos contratos firmados entre 

1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003. 

 

Parágrafo único. Aos contratos firmados anteriormente à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e que 

não tenham sido adaptados aos ditames da referida Lei, deve ser seguido o  estabelecido  no 

instrumento contratual pactuado entre as partes. 

 

Art. 7º Ficam revogados: 

 

I - a Resolução Normativa nº 63, de 22 de dezembro de 2003; e 

 

- o art. 28 da Resolução Normativa nº 254, de 5 de maio de 2011. Art. 8º 

II Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partirem 01 de 1ºfevereiro de janeiro de 20042023. 

 

JANUARIO MONTONEPAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 

 

CORRELAÇÕES: 

 

Decretonº 10.139, de 2019 Lei nº 9.961, de 2000 

Lei nº 9.656, de 1998 Lei nº 10.741, de 2003 RR nº 21, de 2022 

 

 

 

 

A RN nº 63563 revogou: 

 

Lei nº 9.656, de 1998 Lei nº 9.961, de 2000 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDEyNA%3D%3D
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RN 564 COMPARADA COM A RDC 28 

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDCNORMATIVA ANS Nº 28,564, DE 15 DE 

26DEZEMBRO DE JUNHO 20002022 

 

Altera a RDC nº 4, de 18 de fevereiro de 2000, e institui 

 

 

Dispõe sobre a Nota Técnica de Registro de Produto. 

 

[Anexos da RDC nº 28] 

 

[Correlações] [Alterações] [Revogações] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no uso das atribuições que  lhe 

confere o inciso III do art. 9º do regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.327,3.327, de 5 de 

janeiro de 2000, de acordo com as competências definidas nos incisos XVI e XVIII do art. 4º, da Lei 

n° 9.961,nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e no inciso VI do art. 8º, da Lei nº 9.656,9.656, de 3 de 

junho de 1998, no inciso IV do art. 42 da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022, e em 

cumprimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, em reunião realizada em 20 de junho 

de 200012 de dezembro de 2022, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor-Presidente, 

determino a sua publicação: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. Considerando que o acompanhamento permanente das práticas de formação de preços representa 

instrumento da mais alta importância para prevenir  práticas  comerciais  lesivas  ao  mercado,  de forma 

a garantir uma efetiva regulação da assistência suplementar à saúde, adotou a  seguinte1º A presente 

Resolução e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 

 

Normativa dispõe sobreArt. 1º Fica instituída a Nota Técnica de Registro de Produto - NTRP, justificativa 

da formação inicial dos preços dos planos e produtos de assistência suplementar  à  saúde, como  e 

requisito para obtenção de registro provisóriode produtos junto à ANS. 

 

Parágrafo único. Esta Resolução aplica-se aos planosprodutos individuais e/ou familiares,  e  aos  

planosprodutos coletivos, com exceção dos planos exclusivamente odontológicos e dos planos 

coletivosprodutos com vínculo empregatício financiados total ou parcialmente pela pessoa jurídica 

empregadora. 

 

formação Parágrafo único. Esta Resolução aplica-se aos planos individuais e/ou  familiares  e  aos  
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planos coletivos, com exceção dos planos exclusivamente odontológicos  e  dos  planos  com  formação  

de preço pós-estabelecido. (Alterado pela RN nº 304, de 19 de setembro de 2012) 

 

Art. 2º A partir da data de publicação desta Resolução, osOs documentos exigidos para registro de 

produtos junto à ANS, referidos no parágrafo único do art. 5º da RDC nº 4, de 18 de fevereiro de 

2000, deverão estar acompanhados da Nota Técnica de Registro de Produto, atestada por atuário 

registrado no Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. 

 

§1º A Nota Técnica de Registro de Produto de que trata o caput deste artigo deverá estar em 

conformidade com o Anexo I desta Resolução e vir acompanhada dosos Anexos II-A e II-B deverão ser 

preenchidos e encaminhados à ANS. 

 

§ 2º Os Anexos II-A e II-B deverão ser entregues no formatoenviados pelo Programa Transmissor de 

planilha eletrônica Excel, versão 97Arquivos – PTA ou anterior, em meio magnético, utilizando-se 

disquete de 3,5 polegadas ou CDpor sistema que venha a substituí-lo. 

 

§ 3º O arquivo com os anexos a que se refere o parágrafo anterior estará disponível para download 

na páginano sítio institucional da ANS na internet, no endereço http://www.ans.saude.gov.br .. 

 

§ 4º Para efeito de remissão ficam validadas as definições constantes do Anexo III desta Resolução. 

 

Seção I 

Do Cálculo das Contraprestações Pecuniárias dos Produtos 

Art. 3º O representante legal da operadora e o atuário mencionado  no  artigo  anterior  deverão declarar 

em conjunto, na apresentação da Nota Técnica de Registro de Produto, que os valores estabelecidos 

para as contraprestações pecuniárias dos planos e produtos são  suficientes,  na  respectiva  data  de  

registro,  para cobrir os custos  de  assistência  à  saúde  oferecidos  e  as  despesas não assistenciais da 

operadora exclusivamente vinculadas ao plano ou produto. 

 

Art. 4º As operadoras deverão manter em arquivo, em meio magnético, a base de dados utilizada 

para a elaboração da Nota Técnica referida no art. 1º para verificação pela ANS. 

 

§ 1º A ANS poderá requisitar o envio da base de dados referida no artigo anterior, dentro do prazo 

que determinar. 

 

§ 2º O não atendimento à requisição da base de dados  no  prazo  determinado  pela  ANS  poderá 

ensejar o cancelamento do registro do produto junto à ANS e constituirá infração punível com multa 

de acordo com a legislaçãonormatização em vigor. 

 

Art. 5º É vedado à operadora comercializar planos e produtos cobrando valores  de  contraprestações 

pecuniárias inferiores aos discriminados na respectiva Nota Técnica de Registro de Produto 

protocolizada junto à ANS. 
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Parágrafo único.§ 1º Os valores mínimos para comercialização serão os da  coluna  “K”  (Despesa 

Assistencial Líquida por Exposto com Margem de Segurança Estatística por Exposto) do Anexo II-B desta 

Resolução. 

 

§ 2º Caso a operadora pratique preços de comercialização diferenciados por região, para um mesmo 

plano ou produto, cujos valores da coluna “K” (Despesa  Assistencial  Líquida  por  Exposto  com Margem 

de Segurança Estatística por Exposto) da respectiva Nota Técnica de Registro de  Produto sejam 

diferentes, deverá preencher os Anexos II-A e II-B para cada uma das regiões, considerando- se a 

coluna “K” (Despesa  Assistencial  Líquida  por  Exposto  com  Margem  de  Segurança  Estatística por 

Exposto) do Anexo II-B como preço mínimo de comercialização em cada uma delas. (Revogado pela 

RN nº 252, de 29/04/2011) 

 

§ 3º No caso do parágrafo anterior, a variação percentual entre as faixas etárias deverá ser a mesma 

para todas as regiões, mantidas as determinações estabelecidas na Resolução CONSU nº 06, de 

04 de novembro de 1998. (Revogado pela RN nº 252, de 29/04/2011) 

Seção II 

Da Atualização da NTRP 

 

Art. 6º A Nota Técnica de Registro de Produto deverá ser atualizada pela operadora e protocolizada 

junto à ANS a cada período de 12 meses contados a partir da data de registro inicial do plano ou 

produto, ou a partir do envio da primeira NTRP, de acordo com o art. 8º, para os planos ou produtos 

já registrados. 

 

§ 1º Na atualização, quando houver alteração nos valores da coluna “K” (Despesa Assistencial 

Líquida por Exposto com Margem de Segurança Estatística por Exposto) do Anexo II-B, estes serão 

considerados tão somente para fins de comercialização. 

 

§ 2º Os procedimentos para protocolização da NTRP junto à ANS encontram-se no Anexo IV desta 

Resolução. 

 

Art. 6º As operadoras devem manter um monitoramento periódico dos custos de operação dos seus 

planos produtos, podendo atualizar a Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP, sempre que 

ocorrerem alterações nas premissas epidemiológicas, atuariais ou de custos, bem como quaisquer 

outras que modifiquem o Valor Comercial da Mensalidade (coluna “T” do Anexo II-B da Instrução 

Normativa - IN nº 8 da DIPRO, de 27 de dezembro de 2002). (Redação dada pela RN nº 183, de 2008) 

[1] [2]
desta Resolução). 

 

§ 1º A atualização referida no caput torna-se obrigatória sempre  que  os  preços  das  tabelas  de 

vendas adotadas pela operadora ultrapassarem o Limite Mínimo ou o Limite Máximo de 

comercialização estabelecidos e a sua não observação ensejará a aplicação das penalidades cabíveis. 

(Redação dada pela RN nº 183, de 2008) 
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§ 2º Os limites a que se refere o parágrafo anterior são os seguintes: (Redação dada pela RN nº 183, 

de 2008) 

 

3.I – Limite Mínimo: corresponde à subtração de trinta por cento do Valor Comercial da Mensalidade 

(coluna “T” do Anexo II-B da Instrução Normativa - IN nº 8 da DIPRO, de 27 de dezembro de 2002); 

e (Incluído pela RN nº 183, de 2008)desta Resolução); e 

 

4.II – Limite Máximo: corresponde à adição de trinta por cento sobre o  Valor  Comercial  da 

Mensalidade (coluna “T” do Anexo II-B da Instrução Normativa - IN nº 8  da  DIPRO,  de  27  de 

dezembro de 2002). (Incluído pela RN nº 183, de 2008)desta Resolução). 

 

§ 3º A despeito do Limite Mínimo a que se refere o inciso I do parágrafo anterior, o preço de 

comercialização deverá ainda respeitar o valor mínimo definido no parágrafo 1º do artigo 5º desta 

Resolução. (Incluído pela RN nº 183, de 2008)único do art. 5º desta Resolução. 

 

§ 4º A atualização referida no caput e no § 1º será considerada tão somente para fins de novas 

comercializações. (Incluído pela RN nº 183, de 2008) 

 

Art. 6º-A7º As variações de preço por faixa etária das  tabelas  de  vendas  deverão  manter  perfeita 

relação com as decorrentes dos valores informados na coluna do Valor Comercial da Mensalidade 

constante do Anexo II-B da Instrução Normativa - IN nº 8 da DIPRO, de 2002desta Resolução (coluna 

“T”) e com os percentuais de reajuste por mudança de faixa etária expressamente estabelecidos em 

contrato. (Incluído pela RN nº 183, de 2008) 

 

Parágrafo único. A variação percentual entre as faixas etárias deverá ser a mesma  para  todas  as regiões 

onde o plano é operado. (Incluído pela RN nº 320, de 2013)produto é operado. 

 

Art. 6º-B8º Em caso de adoção de diferentes valores ou percentuais de co-participaçãocoparticipação 

e/ou franquia em um mesmo planoproduto, os critérios estabelecidos para cada um desses valores 

ou percentuais devem estar descritos na base técnica da NTRP. (Incluído pela RN nº 183, de 2008) 

 

§ 1ºTodos1º Todos os preços das tabelas de vendas para o planoproduto com co-

participaçãocoparticipação e/ou franquia devem satisfazer os limites estabelecidos no parágrafo§ 2º 

do artigoart. 6º desta Resolução. (Incluído pela RN nº 183, de 2008) 

 

§ 2ºApenas um arquivo contendo os Anexos II-A e II-B da Instrução Normativa - IN nº 8 da DIPRO, 

de 2002, deverá ser encaminhado no registro do plano e a cada atualização, por região de 

comercialização. (Incluído pela RN nº 183, de 2008) 

§ 2º Apenas um arquivo contendo os Anexos II-A e II-B desta Resolução , deve ser encaminhado no 

registro do planoproduto e a cada atualização. (Alterado pela RN nº 252, de 2011), por região de 

comercialização. 
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§ 2º Apenas um arquivo contendo os Anexos II-A e II-B, deve ser encaminhado no registro do plano 

e a cada atualização, por região de comercialização. (Alterado pela RN nº 320, de 2013) 

 

Art. 6º-C9º Caso o planoproduto esteja com a situação do registro “ativo com comercialização 

suspensa”, na forma do inciso II do art. 12 da RN nº 100, de 3 de junho de 2005disposto na Resolução 

Normativa nº 85, de 7 de dezembro de 2004, ou em norma que vier a sucedê-la, por não atualização 

da NTRP, a atualização da mesma deverá ser feita previamente à comercialização. (Incluído pela RN nº 

183, de 2008) 

 

Seção III 

Dos Produtos Coletivos 

 

Art. 6º-D10. A NTRP dos planosprodutos coletivos empresariais será adotada como referência para os 

contratos comercializados. (Incluido pela RN nº 304, de 2012) 

 

§ 1º O artigoart. 5º, o § 1º do artigoart. 6º, o artigo 6º-A desta resolução,art. 7º e o item "e" do 

inciso I do Anexo I da IN-DIPRO nº 8, de 27 de dezembro de 2002, todos desta Resolução, não se 

aplicam aos contratos coletivos empresariais que possuírem 30 (trinta) ou mais beneficiários na 

data de sua comercialização. ( Incluido pela RN nº 304, de 2012) 

 

§ 2º Caso necessário, a ANS poderá solicitar às operadoras o critério de cálculo de preço dos 

planoscontratos coletivos empresariais com 30 (trinta) ou mais beneficiários. ( Incluido pela RN 

nº 304, de 2012) 

 

Seção IV 

Dos Preços Regionalizados 

 

Art. 6º-E11. A operadora poderá elaborar a NTRP com preços regionalizados, devendo, para tanto, 

preencher os Anexos II-A e II-B para cada uma das regiões. (Incluído pela RN nº 320, de 2013) 

 

§ 1º As tabelas de vendas deverão obedecer aos  parâmetros  constantes  nos  Anexos  da  NTRP  em 

cada uma das regiões. (Incluído pela RN nº 320, de 2013) 

 

§ 2º No momento da atualização da NTRP, deverão ser preenchidos os Anexos II-A e II-B para todas 

as regiões, e enviados à ANS, todos os arquivos, na mesma data. (Incluído pela RN nº 320, de 2013) 

 

Seção V 

Da Suspensão dos Produtos 

 

Art. 7º12. A ANS poderá determinar a suspensão da comercialização de planos e produtos quando a 
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análise da respectiva Nota Técnica de Registro de Produto apontar a  utilização  de  parâmetros atuariais 

e epidemiológicos inconsistentes na fixação dos valores das contraprestações pecuniárias. 

 

§ 

Art. 8º As operadoras referidas no inciso II do art. 1º, da Lei nº 9.656, de 1998, que registraram 

planos e produtos no Ministério da Saúde ou na Agência Nacional de Saúde, a partir de 2 de janeiro 

de 1999 até a publicação desta Resolução, terão prazo de 90 (noventa) dias para complementar a 

documentação de registro com a Nota Técnica de Registro de Produto, na forma do art. 2º desta 

Resolução, atestada por atuário registrado no Instituto Brasileiro de Atuária IBA 1º Os municípios de 

comercialização do produto informados na NTRP e suas atualizações devem estar contidos na área 

de atuação do produto informada  no  aplicativo  de  Registro  de  Planos  de Saúde – RPS. 

 

§ 2º Caso os municípios de comercialização do produto informados na NTRP não estejam contidos 

na área de atuação do produto informada no RPS, o produto terá sua comercialização suspensa. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

. 

 

Art. 8º As operadoras referidas no inciso II do art. 1º, da Lei n.º 9.656, de 1998, que registraram 

planos e produtos no Ministério da Saúde ou na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a partir 

de 2 de janeiro de 1999 até a publicação desta Resolução, deverão complementar a documentação de 

registro com a Nota Técnica de Registro de Produto, na forma e prazos a serem estabelecidos pela 

Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos. (Redação dada pela RDC nº 46, de 2000) 

§ 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo aplica-se apenas aos planos e produtos 

comercializados pelas operadoras a partir de 2 de janeiro de 1999  até  a  presente  data  e  não implicará 

pagamento de taxa de alteração de registro provisório de produto. 

 

§ 2º Entende-se por produto comercializado aqueles que possuam beneficiários ativos. 

 

§ 3º Para os planos e produtos com 12 (doze) meses ou mais de comercialização deverá ser entregue, 

no momento da apresentação da Nota Técnica de Registro de Produto, a sua atualização, nos termos 

do art. 6º. (Revogado pela RDC nº 46, de 2000) 

 

Art. 9º 

Art. 13. A ANS, nos termos da Lei nº 9.656, de 1998, Lei nº 9.656, de 1998, poderá instaurar 

fiscalização direta nas operadoras de planos e produtos privados de saúde, de modo a aferir as 

informações prestadas. 

 

Parágrafo único. Constatadas irregularidades nas informações prestadas, poderá ser instaurado 

processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis. 
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Art. 1014. O não atendimento ao disposto nesta RDCResolução Normativa ensejará a aplicação das 

penalidades previstas na legislaçãonormatização em vigor. 

 

Art. 15. O acesso ao aplicativo para preenchimento e envio dos Anexos, bem como ao Manual 

do Usuário podem ser realizados através do sítio institucional da ANS na internet. 

 

Art.  

Art. 11 A partir da publicação desta Resolução, as operadoras ficam desobrigadas de  informar  os preços 

dos planos e produtos previstos no aplicativo RPS estabelecido na RDC nº 04,  de  18  de fevereiro de 

2000. 

 

Art. 12 Ficam revogados o § 3
º 

do art. 2
º 

e o inciso IX do item A do Anexo I da RDC nº 04, de 2000. 

 

Parágrafo único. O campo relativo ao preço do produto, conforme inciso IX do Anexo I da RDC 

nº 04, de 2000, deverá, a partir da publicação desta Resolução, ser preenchido com o valor de 

R$1,00 (um Real). 

16. Ficam revogadas: 

 

I - a Resolução de Diretoria Colegiada nº 28, de 26 de junho de 2000; 

 

II - a Resolução de Diretoria Colegiada nº 46, de 28 de dezembro de 2000; III - a Resolução Normativa 

nº 183, de 19 de dezembro de 2008; 

IV - a Resolução Normativa nº 252, de 28 de abril de 2011; 

 

V - a Resolução Normativa nº 304, de 19 de setembro de 2012; VI - a Resolução Normativa nº 318, 

de 9 de janeiro de 2013; 

VII - os arts. 1º e 2º da Resolução Normativa nº 320, de 6 de março de 2013; 

VIII - a Instrução Normativa nº 8, de 27 de dezembro de 2002 da Diretoria de Normas e Habilitação 

de Produtos; e 

 

IX - a Instrução Normativa nº 18, de 19 de dezembro de 2008 da Diretoria de Normas e Habilitação 

de Produtos. 

 

Art. 1317. Esta RDCResolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. JANUARIO 

MONTONEem 1º de fevereiro de 2023. 
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PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

CORRELAÇÕES: 

 

Decreto nº 3.327, de 2000 

 

Decretonº 10.139, de 2019 Lei nº 9.961, de 2000 

Lei nº 9.656, de 1998 Lei nº 10.741, de 2003 RR nº 21, de 2022 

 

 

 

 

A RN nº 564 revogou: 

 

RDC nº 28, de 2000; RDC nº 46, de 2000; RN nº 183, de 2008; RN nº 252, de 2011; RN nº 304, de 2012; 

RN nº 318, de 2013; 

Arts. 1º e 2º da RN nº 320, de 2013; IN nº 8, de 2002; e 

IN nº 18, de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3327.htm#%3A~%3Atext%3DDECRETO%20No%203.327%2C%20DE%205%20DE%20JANEIRO%20DE%202000.%26text%3DAprova%20o%20Regulamento%20da%20Ag%C3%AAncia%2Cque%20lhe%20confere%20o%20art
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDEyNA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=Mzg3
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=Mzcx
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTM3OA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTcyOA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MjIzOA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MjMzMQ%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MjM3NA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MjY4
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTM4Mw%3D%3D
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RN 565 COMPARADA COM A RN 309 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RNANS Nº 309565, DE 2416 DE OUTUBRODEZEMBRO DE 20122022 

 

 

 

Dispõe sobre os critérios para aplicação de reajuste das contraprestações pecuniárias dos planos 

privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem cobertura 

odontológica, e dos planos privados de assistência suplementar à saúde exclusivamente 

odontológicos, contratados por pessoas físicas ou jurídicas e dispõe sobre o agrupamento de 

contratos coletivos de planos privados  de  assistência  à saúde para fins de cálculo e 

aplicação de reajuste. 

 

[correlações] [alteração] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista dono uso das 

atribuições que dispõemlhe confere o artigo 3oart. 3º; os incisos II, XVII e, XXI e, XXVIII, XXXI e 

XXXII do artigo 4oart. 4º; e o inciso II do artigoart. 10, todos da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 

2000; os incisos II, XVII, XIX, XXII, XXIX e XXXIII  do  artigo 3º do Decreto 3.327, de 5o inciso IV do art. 

42 da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2000;2022, e a alínea "a" do inciso  II  do  artigo  

86  da  Resolução Normativa - RNem cumprimento ao Decreto nº 19710.139, de 1628 de 

julhonovembro de 20092019, em reunião realizada em 24 de outubro12 de 2012dezembro de 2022, 

adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor- Presidente, determino a sua publicação. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Os reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência 

suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem  cobertura  odontológica,  e  dos  planos 

privados de assistência suplementar à saúde exclusivamente odontológicos, contratados por pessoas 

físicas ou jurídicas obedecerão ao disposto nesta Resolução. 

 

Parágrafo único. Os planos médico-hospitalares incluem os planos que apresentam uma ou algumas 

das segmentações referência, ambulatorial e/ou hospitalar, com ou sem obstetrícia, com ou sem 

cobertura odontológica, conforme previsto nos incisos I a IV do art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho 

de 1998. 

 

Art. 2º Esta Resolução dispõe ainda sobre o agrupamento de contratos de planos privados  de 

assistência à saúde coletivos empresariais e por adesão, firmados após 1º de janeiro de 1999, ou 

adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para fins de cálculo e aplicação de reajuste. 

 

CAPÍTULO II 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO AO REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS 

 

Seção I 

reajusteDos. 

 

Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica: 

 

- aos planos privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem cobertura 

odontológica, sujeitos à autorização de reajuste 

 

Subseção I 

Da Solicitação de Autorização para Reajuste 

 

Art. 3º Dependerá de prévia autorização da ANS a aplicação de reajustes das contraprestações 

pecuniárias dos planos individuais ou familiares de assistência suplementar à saúde médico- 

hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, que tenham sido contratados após 1º de janeiro de 

1999 ou adaptados à Lei nº 9.656, de 1998. 

 

Art. 4º As autorizações de reajuste devem ser solicitadas por meio do aplicativo Gestão Eletrônica de 

Autorização de Reajuste – GEAR, conforme procedimentos descritos na Instrução Normativa nº 51, 

de 27 de janeiro de 2017, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, ou em norma que vier 

a sucedêla. 

 

§ 1º A solicitação de autorização para reajuste poderá ser enviada à ANS a partir do mês de março 

imediatamente anterior ao período a que se refere à solicitação. 

 

§ 2º A operadora deverá recolher a Taxa por Pedido  de  Reajuste  de  Contraprestação  Pecuniária (TRC), 

através da Guia de Recolhimento da União  (GRU),  nos  moldes  da  Resolução  Normativa  nº 493, de 

29 de março de 2022, ou em norma que vier a sucedê-la, observando as isenções e os procedimentos 

estabelecidos na Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. 

 

§ 3º Será disponibilizada no sítio institucional da ANS  na  internet  consulta  atualizada  das autorizações 

de que trata este artigo por operadora. 

 

Subseção II Dos Requisitos 

 

Art. 5º A autorização de reajuste de que trata a subseção anterior estará sujeita aos seguintes 

requisitos: 

 

I – estar regular quanto à última informação devida  no  Sistema  de  Informação  de  Beneficiários  – 

SIB, Sistema de Informações de Produtos – SIP e o Documento de Informações Periódicas das 

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde – DIOPS; 
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II – enviar solicitação de autorização para reajuste de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 4º desta 

Resolução; e 

 

III – não estar com registro de operadora cancelado. 

 

§ 1º O atendimento ao requisito previsto no inciso I será verificado pela Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos – DIPRO, através de relatórios extraídos dos respectivos sistemas da ANS. 

 

§ 2º Ocorrendo, por quaisquer hipóteses, a impossibilidade de verificação dos requisitos conforme 

parágrafo anterior, a DIPRO poderá encaminhar Memorando para que o órgão gestor do respectivo 

sistema de informações se manifeste sobre o eventual não atendimento ao requisito no prazo de sete 

dias, a contar da sua expedição. 

§ 3º Caso a DIPRO não receba manifestação formal do órgão gestor do respectivo sistema de 

informações confirmando o não atendimento aos requisitos, será expedida autorização de reajuste 

para a operadora. 

 

§ 4º As operadoras que estiverem em atraso ou com incorreção no encaminhamento das informações 

cadastrais mencionadas no inciso I deste artigo  poderão  receber  autorização  de  reajuste  caso tenham 

firmado Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta e tenham cumprido as obrigações exigíveis no 

momento da solicitação de autorização para reajuste, hipótese em que deverão enviar à ANS cópia do 

Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta juntamente com a solicitação  de autorização para 

reajuste, sob pena de indeferimento. 

 

Subseção III 

Do Indeferimento 

 

Art. 6º Caso a operadora não cumpra os requisitos descritos no art. 5º desta Resolução, a solicitação 

de autorização para reajuste será indeferida. 

 

§ 1º Da decisão tratada no caput, cabe pedido de reconsideração, a ser protocolizado na ANS, 

no prazo de dez dias, contados da ciência do indeferimento, com  provas  documentais  de  que  a 

operadora já havia atendido aos requisitos descritos no art. 5º desta Resolução. 

 

§ 2º Sempre que o pedido de reconsideração não vier acompanhado da documentação comprobatória 

tratada no parágrafo anterior ou quando não for confirmado atendimento das exigências descritas 

no art. 5º, o pedido de reconsideração será sumariamente indeferido. 

 

§ 3º Após o recebimento tempestivo do pedido de reconsideração, a solicitação de autorização para 

reajuste deverá ser deferida, caso seja verificado que a operadora havia cumprido os requisitos descritos 

no art. 5º, iniciando-se a possibilidade de implementação do reajuste na forma dos §§ 1º e 3º do art. 

7º desta Resolução. 
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§ 4º Ressalvada a hipótese do § 2º deste artigo, ocorrendo a impossibilidade de verificação dos 

requisitos com a documentação acostada aos autos, a DIPRO poderá iniciar novo procedimento de 

verificação interna dos requisitos, conforme previsto nos §§ 1º a 4º do art. 5º desta Resolução. 

 

§ 5º Na hipótese de envio do pedido de reconsideração, a tempestividade será aferida pela data do 

protocolo da ANS. 

 

§ 6º Os pedidos de  reconsideração deverão  ser solicitados por  meio do  aplicativo Gestão  Eletrônica 

de Autorização de Reajuste – GEAR, conforme os procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 

51, de 27 de janeiro de 2017, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, ou em norma que 

vier a sucedê-la. 

 

§ 7º Na hipótese de manutenção do indeferimento, a operadora poderá solicitar nova autorização de 

reajuste, desde que observadas as exigências do art. 5º, sendo necessário novo recolhimento da taxa 

prevista no § 2º do art. 4º, iniciando-se a possibilidade de implementação do reajuste na forma dos 

§§ 1º e 3º do art. 7º desta Resolução, em relação à nova solicitação. 

 

Subseção IV 

Da Formalização da Autorização 

 

Art. 7º Nas hipóteses de deferimento da solicitação de autorização para reajuste ou de deferimento a 

partir do provimento do pedido de reconsideração, a autorização para aplicação de reajuste será 

formalizada mediante ofício, encaminhado à operadora, conforme os procedimentos previstos na 

Instrução Normativa nº 51, de 27 de janeiro de 2017, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, 

ou em norma que vier a sucedê-la, que deverá indicar: 

 

I – início e o fim do período de aniversário dos contratos a que se refere a autorização; e II – início da 

aplicação do reajuste. 

§ 1º O início e o fim do período tratado no inciso I corresponderão, respectivamente, aos meses 

de maio e de abril subsequente. 

 

§ 2º A vigência máxima da autorização de reajuste será de doze meses. 

 

§ 3º O início do período de aplicação do reajuste somente será diferente do disposto no § 1º caso a 

solicitação de reajuste seja encaminhada após o mês de maio de cada ano. 

 

§ 4º Caso a autorização para aplicação de reajuste seja concedida  antes  da  publicação  no  Diário 

Oficial da União, do índice de reajuste máximo a  ser  aplicado,  a  operadora  deverá  aguardar  a 

referida publicação para ter conhecimento do índice máximo de reajuste autorizado pela ANS. 
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Subseção V 

Do Índice de Reajuste Máximo 

 

Art. 8º O índice de reajuste máximo a ser autorizado pela ANS para as contraprestações pecuniárias 

dos planos tratados no art. 3º desta Resolução, calculado com  base  nas  regras  da  Resolução 

Normativa nº 441, de 19 de dezembro de 2018, ou norma que vier a sucedê-la, será publicado 

no Diário Oficial da União e no sítio institucional da ANS na internet, após aprovação da  Diretoria 

Colegiada da ANS. 

 

Parágrafo único. Os valores relativos às franquias ou coparticipações não poderão sofrer reajuste em 

percentual superior ao autorizado pela ANS para a contraprestação pecuniária. 

 

Subseção VI 

Da Aplicação do Reajuste 

 

Art. 9º A operadora que obtiver a autorização da ANS poderá aplicar o reajuste a partir do mês de 

aniversário do contrato. 

 

§ 1º Caso haja defasagem entre a aplicação do reajuste e o mês de aniversário do contrato de 

até dois meses, o mês de aniversário será mantido e será permitida cobrança retroativa, a ser 

diluída pelo mesmo número de meses de defasagem. 

 

§ 2º Caso a defasagem seja superior a dois meses, o mês de aniversário do contrato será mantido 

e não será permitida cobrança retroativa. 

 

§ 3º A publicação do índice máximo de reajuste no Diário Oficial da União ocorrida após o mês 

de maio de cada ano não prejudicará o início de aplicação do reajuste, ficando  autorizada  a 

retroatividade ao mês do início de aplicação, constante no ofício autorizativo, desde que as eventuais 

cobranças retroativas se iniciem em até dois meses a contar da data de publicação e sejam diluídas 

pelo mesmo número de meses de atraso, limitado ao mês anterior  ao  próximo  aniversário  do contrato. 

 

§ 4º Não haverá nenhuma hipótese de cobrança retroativa, ressalvado o disposto no § 3º do art. 6º 

e nos parágrafos deste artigo. 

 

Subseção VII 

Das Informações no Boleto de Pagamento 

 

Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e 

precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado,  o  número  do 

ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, o nome, o código e o número de registro do produto 

e o mês previsto para o próximo reajuste. 
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Parágrafo único. Nas hipóteses do § 3º do art. 6º e dos §§ 1º ao 3º do art. 9º desta Resolução, deverá 

constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa. 

 

Subseção VIII 

Da Alienação de Carteira 

 

Art. 11. No caso de alienação de carteira, até a conclusão do processo, será de responsabilidade da 

cedente a solicitação de autorização para reajuste dos planos descritos no art. 3º desta Resolução. 

 

Parágrafo único. A operadora adquirente passa  a  ser  responsável  pela  solicitação  de  autorização 

para reajuste após a data da conclusão do processo de transferência da carteira. 

 

Seção II 

Dos planos individuais ou familiares contratados antes de 1º de janeiro de 1999 e não adaptados 

à Lei nº 9.656, de 1998 

 

Art. 12. Os reajustes das contraprestações pecuniárias  dos  planos  privados  de  assistência suplementar 

à saúde individuais ou familiares contratados até 1º de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei nº 9.656, 

de 1998, deverão obedecer ao disposto neste artigo. 

 

§ 1º Para fins de reajuste das contraprestações pecuniárias, deverá ser aplicado  o  disposto  no contrato, 

desde que contenha o índice de preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e demonstração 

das variações consideradas no cálculo do reajuste. 

 

§ 2º Caso as cláusulas do contrato não indiquem expressamente o índice de preços a ser utilizado 

para reajustes das contraprestações pecuniárias e/ou sejam omissas quanto ao critério de apuração 

e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste, deverá ser adotado percentual 

limitado ao índice máximo estipulado pela ANS, de acordo com esta Resolução. 

§ 3º Nas hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, quando da aplicação do reajuste, deverá 

constar de forma clara e precisa junto ao boleto  de  pagamento  enviado  aos  beneficiários,  o 

percentual estabelecido, a cópia da cláusula que determina seu critério de apuração,  o  nome  e  o 

código de identificação do produto no Sistema de Cadastro de Planos Antigos. 

 

§ 4º Excetuam-se da regra estabelecida no § 2º deste artigo, os produtos previstos nos Termos de 

Compromisso que definem critérios para apuração do índice de reajuste  a  ser  autorizado  pela Agência. 

 

§ 5º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, quando da aplicação do  reajuste,  além  das 

informações que deverão ser apresentadas aos beneficiários previstas nos Termos de Compromisso, 

devem ainda ser informados de forma clara e precisa junto ao boleto de pagamento enviado aos 

beneficiários, o percentual estabelecido, o número do ofício  da  ANS  que  autorizou  o  reajuste 

aplicado, o nome e o código de identificação do produto no Sistema de Cadastro de Planos Antigos. 
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Seção III 

Dos Reajustes dos Planos Privados Individuais ou Familiares Exclusivamente Odontológicos 

 

Subseção I 

Da Cláusula de Reajuste e Do Termo Aditivo Contratual 

 

3) Art. 13. Nos planos individuais ou familiares exclusivamente odontológicos;, independente da 

data de sua celebração, poderão  ser aplicadas as cláusulas  de  reajuste que  sejam claras,  assim 

consideradas as que elejam índice de preços divulgado por instituição externa. 

 

§ 1º A operadora deverá oferecer ao titular do contrato um termo aditivo que preveja um índice de 

preços, conforme disposto no caput deste artigo,  que  passe  a  vigorar  como  critério  de  reajuste 

anual nos contratos onde: 

 

I – não haja cláusula de reajuste; 

 

II – as cláusulas não indiquem expressamente o índice de preços a ser utilizado para reajustes das 

contraprestações pecuniárias; 

 

III – haja omissão quanto ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas  no 

cálculo do reajuste; 

 

IV – o índice de preços sofra descontinuidade na apuração; ou 

 

V – conste exclusivamente o índice de reajuste divulgado pela ANS. 

 

§ 2º Nos contratos em que a cláusula de reajuste preveja mais de um critério: 

 

I - havendo somente um critério, com as características previstas no caput deste artigo, este deverá 

prevalecer; ou 

 

II - havendo dois ou mais, com as características previstas no caput deste artigo, a operadora 

deverá oferecer ao titular um termo aditivo, para que passe a vigorar somente um dos critérios. 

 

§ 3º Os contratos que contenham cláusulas que utilizem o índice de reajuste divulgado pela ANS, 

mas que possuam alternativa que o substitua, deverão ser mantidos, e seus reajustes calculados com 

base na alternativa dada pelas cláusulas vigentes, observados os incisos do § 2º deste artigo. 

 

§ 4º Nos contratos onde a cláusula de reajuste estabeleça vinculação ao índice divulgado pela ANS, 

sem a previsão de outra alternativa, deverá ser observada a determinação contida  no  §  1º  deste artigo. 

 

§ 5º Todos os titulares de contratos vinculados a um mesmo plano que se enquadrem nas hipóteses 

descritas no § 1º, no inciso II do § 2º e no § 4º deste artigo, deverão receber a mesma proposta de 
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termo aditivo para inclusão de nova cláusula. 

 

Art. 14. No oferecimento do termo aditivo, deverá ser consignado que a não concordância expressa 

ou a não manifestação do titular quanto à cláusula de reajuste proposta, no prazo de quinze dias do 

recebimento do termo aditivo, implicará a adoção do Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor 

Amplo – IPCA/IBGE, para fins de reajuste. 

 

Art. 15. A operadora informará ao titular do plano que se encontra disponível o modelo de contrato 

firmado, quando do oferecimento da proposta de termo aditivo. 

 

Art. 16. A operadora deverá manter por cinco anos o comprovante do recebimento da proposta de 

qualquer termo aditivo pelo titular do contrato. 

 

Subseção II 

Da Aplicação da Cláusula de Reajuste 

 

Art. 17. O percentual do reajuste a ser aplicado deverá ser  mensurado  com  base  no  índice oficialmente 

divulgado, não podendo ser consideradas eventuais projeções do respectivo índice. 

 

Art. 18. O reajuste a ser aplicado ao contrato deverá estar limitado ao apurado com base em doze 

meses ininterruptos. 

 

Art. 19. O índice poderá ser apurado mensalmente para aplicação à contraprestação pecuniária dos 

beneficiários na data de aniversário de contrato. 

 

Parágrafo único. A defasagem máxima permitida entre a apuração do reajuste e sua aplicação será 

de três meses. 

 

Art. 20. A operadora poderá aplicar, no máximo, o reajuste previsto na cláusula ou no termo aditivo, 

conforme o caso. 

 

Art. 21. Nos planos individuais ou familiares exclusivamente odontológicos, os valores relativos às 

franquias ou coparticipações não poderão sofrer reajuste em percentual superior ao aplicado à 

contraprestação pecuniária. 

Subseção III 

Das Informações no Boleto de Pagamento 

 

Art. 22. Quando da aplicação do reajuste nos planos privados de assistência à saúde individuais ou 

familiares exclusivamente odontológicos, deverá constar, de forma clara e precisa, no boleto de 

pagamento enviado aos beneficiários, as seguintes informações: 

 

I – o reajuste aplicado; 
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II – o período em que foi apurado; 

 

III – o nome do plano, o número de registro do produto na ANS ou o código de identificação 

no Sistema de Cadastro de Planos Antigos e o número do contrato ou da apólice; e 

 

IV – o índice utilizado, segundo o disposto no caput e §§ 1º ao 4º do art. 13  ou  art.  14  desta 

Resolução, conforme o caso. 

 

Subseção IV 

Do Período de Aplicação do Reajuste e Da Cobrança Retroativa 

 

Art. 23. A operadora poderá aplicar o reajuste contratual no período que compreende a data de 

aniversário do contrato e os doze meses posteriores. 

 

§ 1º Será permitida cobrança retroativa, a ser diluída proporcionalmente pelo mesmo  número  de meses 

após a data de aniversário do contrato. 

 

§ 2º No boleto de cobrança referente ao mês da aplicação do reajuste se observará o disposto no 

art. 22 desta Resolução, devendo ser informado, em caso de cobrança retroativa, a manutenção da 

data de aniversário do contrato, bem como a forma de cobrança. 

 

§ 3º Enquanto durar a cobrança retroativa deverá constar do boleto de cobrança a indicação do valor 

referente à parcela diluída. 

 

Seção IV 

Das disposições comuns ao reajuste dos planos  coletivos  privados  de  assistência  suplementar  à 

saúde médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, e do reajuste dos planos coletivos 

exclusivamente odontológicos 

 

Subseção I 

Do Reajuste em Planos Coletivos 

 

Art. 24. Nenhum contrato coletivo poderá sofrer qualquer variação positiva na contraprestação 

pecuniária em periodicidade inferior a doze meses, inclusive aquela decorrente de revisão ou 

reequilíbrio econômico-atuarial do contrato, ressalvadas as variações em razão de mudança de faixa 

etária, migração e adaptação do contrato à Lei nº 9.656, de 1998, bem como a regra prevista no art. 

11-A da Resolução Normativa nº 137, de 14 de novembro de 2006, ou outra norma que  vier  a sucedê-

la. 

Art. 25. Independentemente da data de inclusão dos beneficiários, os valores de suas 

contraprestações pecuniárias sofrerão reajuste na data de aniversário de vigência do contrato, 

entendendo-se esta como data-base única. 

 

Art. 26. A data-base de reajuste de um contrato de plano privado de assistência  à  saúde  coletivo 
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poderá ser alterada pela vontade dos contratantes, desde que  a  referida  modificação  não  viole  a 

regra da periodicidade anual disposta no art. 24 desta Resolução. 

 

Subseção II 

Das Regras Contratuais Relativas à Aplicação do Reajuste em Planos Coletivos 

 

Art. 27. Os contratos de planos coletivos devem prever  as  seguintes  regras  para  aplicação  de reajuste: 

 

I – deverá ser informado que o valor das mensalidades e  a  tabela  de  preços  para  novas  adesões 

serão reajustados anualmente, de acordo com a variação do índice eleito pela operadora que será 

apurado no período de doze meses consecutivos, e o tempo de antecedência em meses da aplicação 

do reajuste em relação à data-base de aniversário, considerada esta o mês de assinatura do contrato; 

 

II – na hipótese de ser constatada a necessidade  de  aplicação  do  reajuste  por  sinistralidade,  este 

será reavaliado, sendo que o nível de sinistralidade da carteira terá por base a proporção entre as 

despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no  período  de  doze  meses 

consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como o mês  de  assinatura  do 

contrato; 

 

III – nos casos de aplicação de reajuste por sinistralidade, o mesmo deverá ser procedido de forma 

complementar ao especificado no inciso I deste artigo. 

 

Subseção III 

Da Obrigatoriedade de Comunicação do Reajuste 

 

Art. 28. Estão sujeitos ao comunicado de reajuste os planos coletivos médico-hospitalares, com ou 

sem cobertura odontológica, e os planos coletivos exclusivamente odontológicos, com formação de 

preço pré-estabelecido, assim definidos pelo item 11.1.1 do Anexo II da Resolução Normativa nº 85, 

de 7 de dezembro de 2004, ou em norma que vier a sucedê-la, independente da data da celebração 

do contrato, para os quais deverão ser informados à ANS: 

 

I – os percentuais de reajuste e revisão aplicados; e II – as alterações de coparticipação e franquia. 

Subseção IV 

Da Comunicação 

 

Art. 29. Os reajustes das contraprestações pecuniárias e as alterações de franquia e coparticipação 

dos contratos coletivos deverão ser comunicados à ANS pela internet de acordo com os 

procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da Diretoria de Normas 

e Habilitação dos Produtos, ou em norma que vier a sucedê-la. 

 

Art. 30. Para fins do disposto no art. 28 desta Resolução, deverá ser comunicada qualquer variação 
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positiva, negativa ou igual a zero da contraprestação pecuniária, seja decorrente de reajuste, revisão 

ou da sua manutenção. 

 

§ 1º A variação igual a zero de que trata o caput deste artigo se refere à manutenção do valor da 

contraprestação pecuniária após o prazo de doze meses a contar do último reajuste. 

 

§ 2º Para cada período de doze meses deverá haver ao menos uma comunicação de reajuste, revisão 

ou manutenção da contraprestação pecuniária. 

 

Art. 31. Nos planos com formação de preço pós-estabelecido, custo operacional e rateio,  não  há 

reajuste de mensalidade, não havendo obrigação de enviar  comunicado  à  ANS,  entretanto  a 

operadora deverá esclarecer como se dará o reajuste da tabela praticada entre a operadora e 

prestadores de sua rede e com que periodicidade. 

 

Subseção V 

Das Informações no Boleto de Pagamento e na Fatura 

 

Art. 32. Os boletos e faturas de cobrança com a primeira parcela reajustada dos planos coletivos, 

deverão conter as seguintes informações: 

 

I – o nome do produto, o número do registro do produto na ANS ou o código de identificação 

no Sistema de Cadastro de Planos Antigos, e o número do contrato ou da apólice; 

 

II – a data e o percentual do reajuste aplicado ao contrato coletivo; III – o valor cobrado; e 

IV – que o reajuste será comunicado à ANS pela internet, por meio de aplicativo, nos prazos 

determinados pela Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos, ou em norma que vier a sucedê-la. 

 

§ 1º Sempre que houver cobrança mensal dos beneficiários, por qualquer meio, como desconto  em 

folha ou débito bancário, ainda que não sejam emitidos pela operadora, esta deverá diligenciar para 

que os beneficiários recebam, no mês do reajuste, um documento contendo as informações previstas 

neste artigo. 

 

§ 2º No documento previsto no parágrafo anterior, a informação tratada no inciso IV do caput deste 

artigo deverá especificar o valor ou a parcela para pagamento do beneficiário. 

 

Art. 33. Todos os valores cobrados dos beneficiários devem ser discriminados, inclusive as despesas 

acessórias, tais como as tarifas bancárias, as coberturas adicionais contratadas em separado, multa 

e juros. 

 

Subseção VI 
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Da Alienação de Carteira 

 

Art. 34. No caso de alienação de carteira, até a conclusão do processo de transferência dos produtos, 

serão de responsabilidade da cedente as comunicações de reajuste de  planos  coletivos  descritas  no 

art. 28 desta Resolução. 

 

§ 1º No caso de alienação de carteira, a operadora adquirente passa a ser responsável pelo 

comunicado de reajuste após a data da conclusão do processo de transferência. 

 

§ 2º O prazo para envio dos comunicados de reajuste na hipótese do  parágrafo  anterior  ficará 

suspenso entre a data da conclusão do processo de transferência da carteira e a habilitação da 

operadora adquirente para o envio dos comunicados de reajuste dos planos transferidos no 

aplicativo RPC. 

 

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, após a habilitação no aplicativo RPC, caberá à operadora 

adquirente a obrigação de comunicar os reajustes efetuados no período em que o prazo de envio 

esteve suspenso. 

 

CAPÍTULO III 

-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS AO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS PARA FINS DE 

CÁLCULO E APLICAÇÃO DE REAJUSTE 

 

Seção I 

Do Âmbito de Aplicação 

 

Art. 35. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais e por adesão, 

firmados após 1º de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, deverão conter cláusula 

de reajuste que observa a metodologia do agrupamento de contratos estabelecida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O agrupamento de contratos não se aplica: 

 

I – aos planos privados de assistência à saúde exclusivamente odontológicos; 

 

4)II – aos contratos de plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos 

ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de que trata o artigoart. 17 da RN n.º 279Resolução 

Normativa nº 488, de 2429 de novembromarço de 20112022, que dispõe, em especial, sobre a 

regulamentação dos artigosarts. 30 e 31 da Lei nº 96569.656, de 1998; e 

 

5)III -– aos planos privados de assistência à saúde com formação de preço pós-estabelecido. Art. 

2º36. Para os fins desta Resolução, considera-se: 

10)I -– agrupamento de contratos: medida que tem por finalidade promover a distribuição, para todo 
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um grupo determinado de contratos coletivos, do risco inerente à operação de cada um deles; 

 

11)II -– contrato agregado ao agrupamento: contrato que  integra  o  agrupamento  de  contratos,  

por conter, na data da apuração da quantidade de beneficiários, menos de  30 trinta beneficiários  ou  

a quantidade estabelecida pela operadora, conforme caput e §  1º  do artigo 3º,  art.  37  desta  

Resolução, observada  a  regra prevista no parágrafo único deste artigo; 

 

- 

12)III – período de apuração da quantidade de beneficiários: período definido pela operadora de 

planos privados de assistência à saúde em que são identificados os contratos que serão agregados ao 

agrupamento de acordo com a quantidade  de  beneficiários,  que  deve  ser  apurada previamente em  

data específica, conforme art. 40 desta Resolução; 

data certa, conforme artigo 6º desta Resolução; 

 

- 

13)IV – período de cálculo do reajuste: período definido pela  operadora  de  planos  privados  de 

assistência à saúde em que o reajuste do agrupamento de  contratos  é  calculado,  devendo  ser 

posterior ao fim do período de apuração da quantidade de beneficiários dos contratos e anterior  

à  data  da divulgação do percentual de reajuste contidaestabelecida no artigo 8ºart. 42 desta 

Resolução; e 

 

14)V -– período de aplicação do reajuste: período compreendido entre maio do ano do cálculo do 

reajuste e abril em quedo ano subsequente, durante o qual é aplicado o reajuste calculado aos contratos 

agregados ao agrupamento. 

 

Parágrafo único. O contrato pode perder a condição de agregado ao agrupamento caso, 

posteriormente, deixe de possuir o númeroa quantidade de beneficiários  elegível  para  o  

agrupamento, conforme artigo 6ºart. 40 desta Resolução. 

 

CAPÍTULO II 

DAS REGRAS SOBRE O REAJUSTE DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS COLETIVOS 

Seção I 

Do 

Seção II 

Das Regras sobre o Agrupamento de Contratos Coletivos para o Cálculo do Percentual de Reajuste 

 

Art. 3º37. É obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à  saúde  formar  um 

agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários para o 

cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento. 

 

§ 1º É facultado às operadoras de planos privados de assistência à saúde agregar contratos coletivos 
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com 30 (trinta) ou mais beneficiários ao agrupamento de contratos descrito  no  caput,  desde  que 

estabeleça expressamente em cláusula contratual qual será a quantidade de beneficiários a ser 

considerada para a formação do agrupamento. 

 

§ 2º Qualquer que seja a quantidade de beneficiários estabelecida pela operadora de planos privados 

de assistência à saúde para formar o agrupamento de contratos, deverão ser observadas as regras 

estabelecidas nesta Resolução, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos 

contratos coletivos. 

 

Art. 4º38. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 5ºart. 39, a operadora, após a apuração da quantidade 

de beneficiários prevista artigo 6ºno art. 40, calculará um único percentual de reajuste, que deverá ser 

aplicado para todo o agrupamento dos seus contratos coletivos, independentemente do plano 

contratado. 

 

Art. 5º39. O agrupamento de contratos coletivos de que trata o artigo 3ºart. 37 desta Resolução poderá 

ser desmembrado em até 3 (três) sub-agrupamentos subagrupamentos, separados pelo tipo de 

cobertura, que é definido de acordo com a segmentação assistencial do plano ao qual  o  contrato  está  

vinculado,  da  seguinte forma: 

 

7)I -– sem internação: engloba os planos de segmentação assistencial "ambulatorial" e "ambulatorial 

+ odontológico"; 

 

8)II -– internação sem obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação assistencial 

"hospitalar 

sem obstetrícia", "hospitalar sem obstetrícia + odontológico", "ambulatorial + hospitalar sem 

obstetrícia" e "ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico"; e 

 

9)III -– internação com obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação assistencial 

"hospitalar com obstetrícia", "hospitalar com obstetrícia + odontológico", "ambulatorial + hospitalar 

com obstetrícia", "ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico", e "referência". 

 

§ 1º Caso a operadora de planos privados de assistência à saúde opte pelo desmembramento, poderá 

ocorrer a aplicação de até 3 (três) percentuais  de  reajuste  diferentes  dentro  do  mesmo  contrato 

coletivo, de acordo com o número de sub-agrupamentossubagrupamentos. 

 

§ 2º A quantidade de percentuais de reajuste diferentes aplicados com base no § §  1º  deste  artigo 

deverá guardar relação com a quantidade de sub-agrupamentossubagrupamentos, que deverá estar 

expressamente estabelecida no contrato coletivo, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante 

aditamento dos contratos. 

 

Seção III 
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Seção II 

Da Apuração da Quantidade de Beneficiários 

 

Art. 6º40. Para os efeitos desta Resolução, a quantidade de beneficiários em um contrato deverá ser 

apurada anualmente no mês de seu aniversário, ressalvada a hipótese prevista no § 1º deste artigo. 

 

§ 1º Para os novos contratos firmados após a vigência desta norma, a primeira data a ser considerada 

para a apuração da quantidade de beneficiários será a da assinatura do contrato e as datas seguintes 

a serem consideradas incorrerão na regra prevista no caput, que corresponde ao mês de aniversário 

do contrato. 

§ 2º Será considerado um contrato agregado ao agrupamento aquele que possuir quantidade de 

beneficiários igual ou inferior à quantidade estabelecida para a formação do agrupamento na data 

prevista no caput, ainda que ocorra posterior variação da quantidade de beneficiários. 

 

§ 3º Caso a quantidade de beneficiários do contrato agregado seja superior  à  quantidade 

estabelecida para a formação do agrupamento na data prevista no caput, esse contrato ficará 

desagregado do agrupamento. 

 

§ 4º A apuração da quantidade de beneficiários do contrato deverá levar em conta todos os planos 

a ele vinculados. 

 

§ 5º Em se tratando de contrato firmado entre a operadora e a administradora de benefícios na condição 

de estipulantecoestipulante, para a apuração da quantidade de beneficiários, a operadora deverá 

levar em conta todos os beneficiários vinculados ao contrato com a administradora. 

 

§ 6º Em se tratando de administradora de benefícios na condição de prestadora de serviços para a 

pessoa jurídica contratante, para a apuração da quantidade  de  beneficiários,  a  operadora  deverá 

levar em conta os beneficiários vinculados a cada contrato firmado. 

 

Seção IIIIV 

Da Aplicação do Percentual de Reajuste 

Art. 7º41. O percentual de reajuste calculado para o agrupamento de contratos será aplicado no 

mês de aniversário do contrato no período que vai do mês de maio ao mês de abril do ano subsequente, 

imediatamente posterior ao período de cálculo do reajuste. 

 

§ 1º O valor do percentual do reajuste calculado para o agrupamento de contratos deverá ser único, 

sendo vedado qualquer tipo de variação. 

 

§ 2º O percentual de reajuste somente será aplicado aos contratos agregados ao agrupamento 

considerando a data do seu último aniversário ou, na hipótese de inexistência dessa data, se foram 

agregados ao agrupamento no momento de sua assinatura. 
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§ 3º Aos contratos não agregados ao agrupamento, deve-se aplicar o reajuste  de  acordo  com  a 

cláusula de reajuste vigente, nos termos do contrato. 

 

Seção IVV 

Dos Aspectos Operacionais 

 

Art. 8º42. A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e 

manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento 

de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no 

sistemaaplicativo RPC, e seus respectivos planosprodutos, com número de registro na ANS. 

 

§ 1º Quando a operadora de planos privados de assistência à saúde optar pelos sub-

agrupamentossubagrupamentos de que trata o artigo 5ºart. 39, os percentuais de reajuste deverão 

ser divulgados, por tipo de cobertura, no dia e forma definidos no caput.§ 2º A operadora deverá 

observar  a  obrigação  de  informar  o percentual aplicado por meio do boleto e da fatura de cobrança, 

conforme estabelece o artigo 16 da RN n.º 171, de 29 de abril de 2008 deste artigo. 

 

§ 2º A operadora deverá observar a obrigação de informar o percentual aplicado por meio do boleto 

e da fatura de cobrança, conforme estabelece o art. 32 desta Resolução. 

 

Art. 9º43. Para a aplicação do percentual de reajuste  calculado,  não  será  necessária  a  autorização 

prévia da ANS, porém, poderão ser 

 solicitados, a  qualquer  tempo,  a  metodologia  e  os  dados utilizados pela operadora no cálculo do 

reajuste do agrupamento para a verificação do percentual aplicado. 

do percentual aplicado. 

 

§ 1º Na hipótese do caput, a operadora de planos privados de assistência  à  saúde  terá  o  prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do ofício da ANS, para atender a  referida 

solicitação. 

 

§ 2º A operadora deverá observar os normativos que disciplinam os comunicados de reajustes de 

planos coletivos, enviados à ANS por meio do sistemaaplicativo RPC. 

 

CAPÍTULO IV 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 44. A operadora deverá manter por cinco anos, disponíveis para eventual fiscalização da ANS, 

os documentos que comprovem a alteração ou  manutenção do  valor da  contraprestação pecuniária 

dos planos de que tratam esta Resolução. 
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Art. 45. As variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, 

migração e adaptação de contrato à Lei nº 9.656, de 1998, não são consideradas reajuste para fins 

desta Resolução. 

 

Art. 46. A existência de cláusula contratual entre a operadora e o beneficiário do plano contratado 

após 1º de janeiro de 1999 e dos planos adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, prevendo reajuste ou 

revisão das contraprestações pecuniárias e especificando fórmulas e parâmetros para o seu cálculo, 

não exime as operadoras do cumprimento do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 47. A ausência de pagamento de contraprestação pecuniária que sofra alteração pela aplicação 

de reajuste ou revisão sem observância do disposto nesta Resolução, não será considerada como 

inadimplência. 

 

Art. 48. As autorizações de reajuste de planos  individuais  ou  familiares  regulamentados,  ou adaptados 

à Lei nº 9.656, de 1998, expedidas na vigência da Resolução Normativa nº 171, de 29 de abril de 

2008, permanecem em vigor até o final do período mencionado nos respectivos ofícios autorizativos. 

 

Art. 49. Os contratos coletivos empresariais ou por adesão, firmados antes de 24 de outubro de 2012 

e que não tenham sido aditados para adequação de suas cláusulas à metodologia do agrupamento de 

contratos para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual por variação  de  custo,  não  poderão 

receber novos beneficiários, à exceção de novo cônjuge e filhos do titular. 

 

Art. 50. Não se aplica o disposto nos §§ 1º ao 5º do art. 13 e o art. 14 aos contratos nos quais foram 

firmados termos aditivos nos moldes das Resoluções Normativas nº 118, de 7 de dezembro de 2005, 

e nº 129, de 18 de maio de 2006, facultando-se, para os casos em que o termo aditivo tenha prazo de 

validade determinado, a prorrogação de sua vigência, desde que haja concordância expressa do 

beneficiário. 

 

Art. 51. Instruções Normativas poderão detalhar as rotinas  de  solicitação  e  de  autorização  de reajuste 

e de preenchimento e envio das informações tratados nesta Resolução, com vistas ao desenvolvimento 

e aperfeiçoamento da sistemática de autorização e de monitoramento dos reajustes dos produtos. 

 

Parágrafo único. Os aplicativos GEAR e RPC, bem como seus respectivos manuais, encontram-se 

disponíveis no sítio institucional da ANS na internet. 

 

Art. 52. Ficam revogadas: 

 

I – a Resolução Normativa nº 171, de 29 de abril de 2008; II – a Resolução Normativa nº 172, de 8 de 

julho de 2008; 

III – os incisos III e IV do art. 1º, o art. 5º e o art. 6º da Resolução Normativa nº 274, de 20 
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de outubro de 2011; 

 

IV – a Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2012; e 

 

V – a Resolução Normativa nº 362, de 4 de dezembro de 2014. 

 

Art. 53. Esta Resolução Normativa entra em vigor em 1º de fevereiro de 2023. 

 

 

 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO 

Art. 10. O primeiro reajuste de que trata esta Resolução será aplicado a partir do mês de maio de 

2013 até abril de 2014, na data de aniversário de cada contrato agregado ao agrupamento. 

Art. 11. Excepcionalmente para o primeiro reajuste, será apurada a quantidade de beneficiários do 

mês de janeiro de 2013 em cada contrato, para os efeitos desta Resolução. 

 

Art. 12. Os contratos coletivos que possuem menos de 30 (trinta) beneficiários, ou a quantidade de 

beneficiários estabelecida pela operadora de planos privados de assistência à  saúde,  na  forma  do 

caput e § 1º do artigo 3º, deverão ser aditados para a adequação de suas cláusulas de reajuste à 

metodologia de reajuste delineada na presente Resolução, que deverá estar disposta de forma clara 

e inequívoca, inclusive quanto à fórmula ou outro meio adotado para se calcular o percentual de reajuste 

a ser aplicado para o agrupamento. 

 

§ 1º O aditamento de que trata o caput dar-se-á sem  supressão  das  cláusulas  de  reajuste  já existentes, 

que serão aplicadas caso o contrato deixe de possuir a condição de agregado ao agrupamento. 

 

§ 2º A operadora de planos privados de assistência à saúde deverá formalizar até 30 de abril de 2013 

todas as alterações contratuais necessárias, de forma a possibilitar a aplicação do percentual  de reajuste 

no aniversário do contrato, a partir de maio de 2013, conforme disposto nos artigos 10 e 11. 

 

§ 3º Caso o contrato não seja aditado, por opção da pessoa jurídica contratante,  haverá  a 

consequência descrita no § 5º deste artigo e a aplicação do reajuste será de acordo com a cláusula 

de reajuste vigente, nos termos do contrato. 

 

§ 4º Na hipótese de contrato estipulado por administradora de benefícios, caberá a esta a rejeição do 

aditamento e todos os efeitos descritos no § 3º também serão aplicados. 

 

§ 5º Não poderão receber novos beneficiários os contratos que não tenham sido aditados para 

contemplar as alterações necessárias para o cumprimento das disposições desta Resolução. 

 

§ 6º Ressalvam-se do disposto no § 5º os casos de ingresso de novo cônjuge e filhos do titular. 
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§ 7º Cabe à operadora de planos privados de assistência à saúde o ônus da prova de que ofereceu o 

aditamento aos contratantes referidos nos §§ 3º e 4º deste artigo. 

 

Art. 13. Os contratos coletivos firmados a partir de 1º de janeiro de 2013 deverão conter cláusula de 

metodologia de reajuste que observa a presente Resolução. 

 

Art. 14. As operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão atualizar o cadastro dos 

temas do instrumento jurídico dos planos registrados até o dia 31 de maio de 2013. 

 

Art. 14.  As operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão atualizar o cadastro dos temas 

do instrumento jurídico dos planos registrados até o dia 30 de novembro de 2013. (Alterado pela 

RN n° 330, de 05 de junho de 2013) 

 

Art. 14. As operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão atualizar o cadastro dos 

temas do instrumento jurídico dos planos registrados até o dia 30 de maio de 2014. (Alterado pela 

RN nº 340, de 26 de novembro de 2013) (Revogado pela RN nº 356, de 03/10/2014) 

Art. 15. O artigo 40 da RN nº 124, de 30 de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte 

redação: REVOGADO PELA RN Nº 489, DE 29/03/2022 

 

"Publicação ou Divulgação de Informações 

 

Art. 40. Deixar de publicar ou divulgar, nos meios definidos  nos  normativos  específicos,  as informações 

exigidas pela ANS: Sanção - multa de R$ 30.000,00." (NR) 

 

Art. 16. A RN nº 124, de 2006, passa a vigorar  acrescida  dos  seguintes  dispositivos: REVOGADO PELA 

RN Nº 489, DE 29/03/2022 

 

"Agrupamento de Contratos. 

 

Art. 61-D Deixar a operadora de promover o agrupamento com todos os seus contratos coletivos com 

menos de 30 (trinta) beneficiários, ou com o quantitativo de beneficiários estipulado pela própria 

operadora, ou promovê-lo em desacordo com a regulamentação específica para  o  cálculo  do 

percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento: Sanção - multa de R$  45.000,00" 

"Cláusula de Agrupamento". 

 

Art. 66-A Deixar a operadora de aditar o contrato quando obrigada  a  fazê-lo,  nos  termos  do 

normativo específico, para fins de aplicação do reajuste calculado a partir do agrupamento  de 

contratos: Sanção - multa de R$ 30.000,00" 
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Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MAURICIO CESCHIN DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 

 

CORRELAÇÕES: 

 

Decretonº 10.139, de 2019 Lei nº 9.961, de 2000 

RR nº 21, de 2022 

 

 

 

 

A RN nº 562 revogou: 

 

RN nº 171, de 2008; 

 

RN nº 172, de 2008; 

 

RN nº 274, de 2011; 

 

RN nº 309, de 2012; e RN nº 362, de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDEyNA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTI4NA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTMwMw%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTg2NA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MjI4Mg%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MjgzNg%3D%3D
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RN 565 COMPARADA COM A RN 172 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN Nº172ANS Nº 565, DE 816 DE JULHODEZEMBRO DE 20082022 

 

 

 

Dispõe sobre os critérios para aplicação de reajustesreajuste das contraprestações pecuniárias 

dos planos privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem 

cobertura odontológica, e dos planos privados de assistência suplementar à saúde exclusivamente 

odontológicos, contratados por pessoas físicas ou jurídicas e dispõe sobre o agrupamento de 

contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e 

aplicação de reajuste. 

 

[Índice] [Correlações] [Revogações] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições 

que lhe confere o inciso II do art. 10, combinado com3º; os incisos II, XVII, XXI e, XXVIII, XXXI e 

XXXII do art. 4º ambos; e inciso II do art. 10, todos da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000; o 

inciso IV do art. 42 da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022, e em cumprimento ao 

Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, em reunião realizada em 14 de maio12 de 

2008dezembro de 2022, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor- Presidente, determino 

a sua publicação:. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A partir do mês de maio de 2008, os Os reajustes a serem aplicados  às das contraprestações 

pecuniárias dos planos privados de assistência suplementar à  saúde , médico-hospitalares, com ou 

sem  cobertura  odontológica,  e  dos  planos privados de assistência suplementar à saúde 

exclusivamente  odontológicos,  contratados por pessoas físicas ou jurídicas, independente da data de 

sua  celebração,  obedecerão  ao  disposto nesta Resolução. 

 

Parágrafo único. Os planos médico-hospitalares incluem os planos que apresentam uma ou algumas 

das segmentações referência, ambulatorial e/ou hospitalar, com ou sem obstetrícia, com ou sem 

cobertura odontológica, conforme previsto nos incisos I a IV do art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho 

de 1998. 

 

Art. 2º Esta Resolução dispõe ainda sobre o agrupamento de contratos de planos privados  de 

assistência à saúde coletivos empresariais e por adesão, firmados após 1º de janeiro de 1999, ou 

adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, para fins de cálculo e aplicação de reajuste. 

 

CAPÍTULO II 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO AO REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS 

 

Seção I 

Dos Reajustes dos Planos Privados Individuais e Familiares Exclusivamente Odontológicos 

Dos planos privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem cobertura 

odontológica, sujeitos à autorização de reajuste 

Subseção I 

Da Solicitação de Autorização para Reajuste 

 

Art. 3º Dependerá de prévia autorização da ANS a aplicação de reajustes das contraprestações 

pecuniárias dos planos individuais ou familiares de assistência suplementar à saúde médico- 

hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, que tenham sido contratados após 1º de janeiro de 

1999 ou adaptados à Lei nº 9.656, de 1998. 

 

Art. 4º As autorizações de reajuste devem ser solicitadas por meio do aplicativo Gestão Eletrônica de 

Autorização de Reajuste – GEAR, conforme procedimentos descritos na Instrução Normativa nº 51, 

de 27 de janeiro de 2017, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, ou em norma que vier 

a sucedêla. 

 

§ 1º A solicitação de autorização para reajuste poderá ser enviada à ANS a partir do mês de março 

imediatamente anterior ao período a que se refere à solicitação. 

 

§ 2º A operadora deverá recolher a Taxa por Pedido  de  Reajuste  de  Contraprestação  Pecuniária (TRC), 

através da Guia de Recolhimento da União  (GRU),  nos  moldes  da  Resolução  Normativa  nº 493, de 

29 de março de 2022, ou em norma que vier a sucedê-la, observando as isenções e os procedimentos 

estabelecidos na Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. 

 

§ 3º Será disponibilizada no sítio institucional da ANS  na  internet  consulta  atualizada  das autorizações 

de que trata este artigo por operadora. 

 

Subseção II Dos Requisitos 

 

Art. 5º A autorização de reajuste de que trata a subseção anterior estará sujeita aos seguintes 

requisitos: 

 

I – estar regular quanto à última informação devida  no  Sistema  de  Informação  de  Beneficiários  – 

SIB, Sistema de Informações de Produtos – SIP e o Documento de Informações Periódicas das 

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde – DIOPS; 

 

II – enviar solicitação de autorização para reajuste de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 4º desta 

Resolução; e 
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III – não estar com registro de operadora cancelado. 

 

§ 1º O atendimento ao requisito previsto no inciso I será verificado pela Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos – DIPRO, através de relatórios extraídos dos respectivos sistemas da ANS. 

 

§ 2º Ocorrendo, por quaisquer hipóteses, a impossibilidade de verificação dos requisitos conforme 

parágrafo anterior, a DIPRO poderá encaminhar Memorando para que o órgão gestor do respectivo 

sistema de informações se manifeste sobre o eventual não atendimento ao requisito no prazo de sete 

dias, a contar da sua expedição. 

 

§ 3º Caso a DIPRO não receba manifestação formal do órgão gestor do respectivo sistema de 

informações confirmando o não atendimento aos requisitos, será expedida autorização de reajuste 

para a operadora. 

 

§ 4º As operadoras que estiverem em atraso ou com incorreção no encaminhamento das informações 

cadastrais mencionadas no inciso I deste artigo  poderão  receber  autorização  de  reajuste  caso tenham 

firmado Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta e tenham cumprido as obrigações exigíveis no 

momento da solicitação de autorização para reajuste, hipótese em que deverão enviar à ANS cópia do 

Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta juntamente com a solicitação  de autorização para 

reajuste, sob pena de indeferimento. 

 

Subseção III 

Do Indeferimento 

 

Art. 6º Caso a operadora não cumpra os requisitos descritos no art. 5º desta Resolução, a solicitação 

de autorização para reajuste será indeferida. 

 

§ 1º Da decisão tratada no caput, cabe pedido de reconsideração, a ser protocolizado na ANS, 

no prazo de dez dias, contados da ciência do indeferimento, com  provas  documentais  de  que  a 

operadora já havia atendido aos requisitos descritos no art. 5º desta Resolução. 

 

§ 2º Sempre que o pedido de reconsideração não vier acompanhado da documentação comprobatória 

tratada no parágrafo anterior ou quando não for confirmado atendimento das exigências descritas 

no art. 5º, o pedido de reconsideração será sumariamente indeferido. 

 

§ 3º Após o recebimento tempestivo do pedido de reconsideração, a solicitação de autorização para 

reajuste deverá ser deferida, caso seja verificado que a operadora havia cumprido os requisitos descritos 

no art. 5º, iniciando-se a possibilidade de implementação do reajuste na forma dos §§ 1º e 3º do art. 

7º desta Resolução. 

 

§ 4º Ressalvada a hipótese do § 2º deste artigo, ocorrendo a impossibilidade de verificação dos 
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requisitos com a documentação acostada aos autos, a DIPRO poderá iniciar novo procedimento de 

verificação interna dos requisitos, conforme previsto nos §§ 1º a 4º do art. 5º desta Resolução. 

 

§ 5º Na hipótese de envio do pedido de reconsideração, a tempestividade será aferida pela data do 

protocolo da ANS. 

 

§ 6º Os pedidos de  reconsideração deverão  ser solicitados por  meio do  aplicativo Gestão  Eletrônica 

de Autorização de Reajuste – GEAR, conforme os procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 

51, de 27 de janeiro de 2017, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, ou em norma que 

vier a sucedê-la. 

 

§ 7º Na hipótese de manutenção do indeferimento, a operadora poderá solicitar nova autorização de 

reajuste, desde que observadas as exigências do art. 5º, sendo necessário novo recolhimento da taxa 

prevista no § 2º do art. 4º, iniciando-se a possibilidade de implementação do reajuste na forma dos 

§§ 1º e 3º do art. 7º desta Resolução, em relação à nova solicitação. 

 

Subseção IV 

Da Formalização da Autorização 

 

Art. 7º Nas hipóteses de deferimento da solicitação de autorização para reajuste ou de deferimento a 

partir do provimento do pedido de reconsideração, a autorização para aplicação de reajuste será 

formalizada mediante ofício, encaminhado à operadora, conforme os procedimentos previstos na 

Instrução Normativa nº 51, de 27 de janeiro de 2017, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, 

ou em norma que vier a sucedê-la, que deverá indicar: 

 

I – início e o fim do período de aniversário dos contratos a que se refere a autorização; e II – início da 

aplicação do reajuste. 

§ 1º O início e o fim do período tratado no inciso I corresponderão, respectivamente, aos meses 

de maio e de abril subsequente. 

 

§ 2º A vigência máxima da autorização de reajuste será de doze meses. 

 

§ 3º O início do período de aplicação do reajuste somente será diferente do disposto no § 1º caso a 

solicitação de reajuste seja encaminhada após o mês de maio de cada ano. 

 

§ 4º Caso a autorização para aplicação de reajuste seja concedida  antes  da  publicação  no  Diário 

Oficial da União, do índice de reajuste máximo a  ser  aplicado,  a  operadora  deverá  aguardar  a 

referida publicação para ter conhecimento do índice máximo de reajuste autorizado pela ANS. 

 

Subseção V 
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Do Índice de Reajuste Máximo 

 

Art. 8º O índice de reajuste máximo a ser autorizado pela ANS para as contraprestações pecuniárias 

dos planos tratados no art. 3º desta Resolução, calculado com  base  nas  regras  da  Resolução 

Normativa nº 441, de 19 de dezembro de 2018, ou norma que vier a sucedê-la, será publicado 

no Diário Oficial da União e no sítio institucional da ANS na internet, após aprovação da  Diretoria 

Colegiada da ANS. 

 

Parágrafo único. Os valores relativos às franquias ou coparticipações não poderão sofrer reajuste em 

percentual superior ao autorizado pela ANS para a contraprestação pecuniária. 

 

Subseção VI 

Da Aplicação do Reajuste 

 

Art. 9º A operadora que obtiver a autorização da ANS poderá aplicar o reajuste a partir do mês de 

aniversário do contrato. 

 

§ 1º Caso haja defasagem entre a aplicação do reajuste e o mês de aniversário do contrato de 

até dois meses, o mês de aniversário será mantido e será permitida cobrança retroativa, a ser 

diluída pelo mesmo número de meses de defasagem. 

 

§ 2º Caso a defasagem seja superior a dois meses, o mês de aniversário do contrato será mantido 

e não será permitida cobrança retroativa. 

§ 3º A publicação do índice máximo de reajuste no Diário Oficial da União ocorrida após o mês 

de maio de cada ano não prejudicará o início de aplicação do reajuste, ficando  autorizada  a 

retroatividade ao mês do início de aplicação, constante no ofício autorizativo, desde que as eventuais 

cobranças retroativas se iniciem em até dois meses a contar da data de publicação e sejam diluídas 

pelo mesmo número de meses de atraso, limitado ao mês anterior  ao  próximo  aniversário  do contrato. 

 

§ 4º Não haverá nenhuma hipótese de cobrança retroativa, ressalvado o disposto no § 3º do art. 6º 

e nos parágrafos deste artigo. 

 

Subseção VII 

Das Informações no Boleto de Pagamento 

 

Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e 

precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado,  o  número  do 

ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, o nome, o código e o número de registro do produto 

e o mês previsto para o próximo reajuste. 

 

Parágrafo único. Nas hipóteses do § 3º do art. 6º e dos §§ 1º ao 3º do art. 9º desta Resolução, deverá 

constar de forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa. 
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Subseção VIII 

Da Alienação de Carteira 

 

Art. 11. No caso de alienação de carteira, até a conclusão do processo, será de responsabilidade da 

cedente a solicitação de autorização para reajuste dos planos descritos no art. 3º desta Resolução. 

 

Parágrafo único. A operadora adquirente passa  a  ser  responsável  pela  solicitação  de  autorização 

para reajuste após a data da conclusão do processo de transferência da carteira. 

 

Seção II 

Dos planos individuais ou familiares contratados antes de 1º de janeiro de 1999 e não adaptados 

à Lei nº 9.656, de 1998 

 

Art. 12. Os reajustes das contraprestações pecuniárias  dos  planos  privados  de  assistência suplementar 

à saúde individuais ou familiares contratados até 1º de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei nº 9.656, 

de 1998, deverão obedecer ao disposto neste artigo. 

 

§ 1º Para fins de reajuste das contraprestações pecuniárias, deverá ser aplicado  o  disposto  no contrato, 

desde que contenha o índice de preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e demonstração 

das variações consideradas no cálculo do reajuste. 

 

§ 2º Caso as cláusulas do contrato não indiquem expressamente o índice de preços a ser utilizado 

para reajustes das contraprestações pecuniárias e/ou sejam omissas quanto ao critério de apuração 

e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste, deverá ser adotado percentual 

limitado ao índice máximo estipulado pela ANS, de acordo com esta Resolução. 

 

§ 3º Nas hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, quando da aplicação do reajuste, deverá 

constar de forma clara e precisa junto ao boleto  de  pagamento  enviado  aos  beneficiários,  o 

percentual estabelecido, a cópia da cláusula que determina seu critério de apuração,  o  nome  e  o 

código de identificação do produto no Sistema de Cadastro de Planos Antigos. 

 

§ 4º Excetuam-se da regra estabelecida no § 2º deste artigo, os produtos previstos nos Termos de 

Compromisso que definem critérios para apuração do índice de reajuste  a  ser  autorizado  pela Agência. 

 

§ 5º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, quando da aplicação do  reajuste,  além  das 

informações que deverão ser apresentadas aos beneficiários previstas nos Termos de Compromisso, 

devem ainda ser informados de forma clara e precisa junto ao boleto de pagamento enviado aos 

beneficiários, o percentual estabelecido, o número do ofício  da  ANS  que  autorizou  o  reajuste 

aplicado, o nome e o código de identificação do produto no Sistema de Cadastro de Planos Antigos. 

 

Seção III 
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Dos Reajustes dos Planos Privados Individuais ou Familiares Exclusivamente Odontológicos 

 

Subseção I 

Da Cláusula de Reajuste e Do Termo Aditivo Contratual 

 

Art. 2º13. Nos planos individuais eou familiares exclusivamente odontológicos, independente da data 

de sua celebração, poderão  ser aplicadas as cláusulas  de  reajuste que  sejam claras,  assim consideradas 

as que elejam um índice  de  preços divulgado por instituição externa. 

 

§ 1º A operadora deverá oferecer ao titular do contrato um termo aditivo que preveja um índice de 

preços, conforme disposto no caput deste artigo,  que  passe  a  vigorar  como  critério  de  reajuste 

anual nos contratos onde: 

 

20.I -– não haja cláusula de reajuste; 

 

21.II -– as cláusulas não indiquem expressamente o índice de preços a ser utilizado para reajustes das 

contraprestações pecuniárias; 

- 

22.III – haja omissão quanto ao critério de apuração e demonstração das variações  consideradas  no 

cálculo do reajuste; 

 

23.IV -– o índice de preços sofra descontinuidade na apuração; ou 

 

24.V -– conste exclusivamente o índice de preçosreajuste divulgado pela ANS. 

 

§ 2º OsNos contratos em que a cláusula de  reajuste  preveja  mais  de  um  critério  regem-se  pelas 

seguintes disposições: 

 

8.I - havendo apenassomente um critério, com as características previstas no caput deste artigo, este 

deverá prevalecer; ou 

 

9.II - havendo dois ou mais, com as características previstas no caput deste artigo, a operadora 

deverá oferecer ao titular um termo aditivo, para que passe a vigorar somente um dos critérios. 

 

§ 3º Os contratos que contenham cláusulas que utilizem o índice de preços anteriormentereajuste 

divulgado pela ANS, mas que possuam alternativa que o substitua, deverão ser mantidos, e seus 

reajustes calculados com base na alternativa  dada  pelas  cláusulas  vigentes,  observados  os  incisos  

do parágrafo§ 2º deste artigo. 

 

§ 4º Nos contratos onde a cláusula de reajuste estabeleça vinculação ao índice divulgado pela ANS, 

sem a previsão de outra alternativa, deverá ser observada a determinação contida  no  §  1º  deste artigo. 

 

§ 5º Todos os titulares de contratos vinculados a um mesmo plano que se enquadrem nas hipóteses 

descritas no parágrafo 1o§ 1º, no inciso II do parágrafo 2o§ 2º e no  parágrafo  4o § 4º deste  
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artigo,  deverão receber a mesma proposta de termo aditivo para inclusão de nova cláusula. 

 

Art. 3º14. No oferecimento do termo aditivo, deverá ser consignado que a não concordância 

expressa ou a não manifestação do titular quanto à cláusula de reajuste proposta, no prazo de 15 

(quinze) dias do recebimento do termo aditivo, implicará a adoção do Índice  Nacional  de  Preços  ao  

Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, para fins de reajuste. 

 

Art. 4º15. A operadora informará ao titular do plano que se encontra disponível o modelo de contrato 

firmado, quando do oferecimento da proposta de termo aditivo. 

 

Art. 5º16. A operadora deverá manter por 5 (cinco) anos o comprovante do recebimento da proposta 

de qualquer termo aditivo pelo titular do contrato. 

 

Subseção II 

Da Aplicação da Cláusula de Reajuste 

 

Art. 6º17. O percentual do reajuste a ser aplicado deverá ser  mensurado  com  base  no  índice 

oficialmente divulgado, não podendo ser consideradas as eventuais projeções do respectivo índice. 

 

Art. 7º 18. O  reajuste  a  ser  aplicado  ao  contrato  deverá  estar  limitado  ao  apurado  com  

base  em  12(doze) meses ininterruptos. 

 

Art. 8º19. O índice poderá ser apurado mensalmente para aplicação à contraprestação pecuniária dos 

beneficiários na data de aniversário de contrato. 

 

Parágrafo único. A defasagem máxima permitida entre a apuração do reajuste e sua aplicação será 

de 3 (três) meses. 

 

Art. 9º20. A operadora poderá aplicar, no máximo, o reajuste previsto na cláusula ou no termo aditivo, 

conforme o caso. 

 

Art. 1021. Nos planos individuais eou familiares exclusivamente odontológicos, os valores relativos às 

franquias ou co-participaçõescoparticipações não poderão sofrer reajuste em percentual superior ao 

aplicado à contraprestação pecuniária. 

Subseção III 

Das Informações no Boleto de Pagamento 

 

 

Art. 22. Quando da aplicação do reajuste nos11. A Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos 

- DIPRO poderá, por meio de Requerimento de Informações, promover o monitoramento dos reajustes 

dos planos privados de assistência à saúde individuais eou familiares exclusivamente odontológicos. 

 

Subseção III 
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Das Informações no Boleto de Pagamento 

 

,Art. 12. Para os fins do disposto nesta Resolução deverá constar, de forma clara e precisa, no boleto 

de pagamento enviado aos beneficiários, as seguintes informações: 

 

6)I – o reajuste aplicado; 

 

7)II – o período em que foi apurado; 

 

8)III – o nome do plano, o número de registro do planoproduto na ANS ou o código de 

identificação no Sistema de Cadastro de Planos Antigos e o número do contrato ou da apólice; e 

 

9)IV-– o índice de preços utilizado, segundo o disposto no caput e §§ 1º ao 4º do art. 2º13  ou artigo 

3º art.  14  desta Resolução, conforme o caso. 

 

Subseção IV 

Do Período de Aplicação do Reajuste e Da Cobrança Retroativa 

 

Art. 1323. A operadora poderá aplicar o reajuste contratual no período que compreende a data de 

aniversário do contrato e os 12 (doze) meses posteriores. 

 

§ 1º Será permitida cobrança retroativa, a ser diluída proporcionalmente pelo mesmo  número  de meses 

após a data de aniversário do contrato. 

 

§ 2º No boleto de cobrança referente ao mês da aplicação do reajuste se observará o disposto no 

art.12 22 desta Resolução, devendo ser informada aindainformado, em caso de cobrança retroativa, 

a manutenção da data de aniversário do contrato, bem como a forma de cobrança. 

 

§ 3º Enquanto durar a cobrança retroativa deverá constar do boleto de cobrança a indicação do valor 

referente à parcela diluída. 

 

Seção IIIV 

Do Reajuste Das disposições comuns ao reajuste dos Planos Privados Coletivosplanos  coletivos  

privados  de Assistência Suplementar assistência  suplementar  à Saúde Exclusivamente 

Odontológicossaúde médico-hospitalares, com  

Subseção I 

Da Obrigatoriedade de Comunicação do Reajuste, Revisão ou Manutenção da Contraprestação 

Pecuniária 

sem cobertura odontológica, e do reajuste dos 

Art. 14. Para os planos coletivos exclusivamente odontológicos 

 

Subseção I 
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Do Reajuste em Planos Coletivos 

 

Art. 24. Nenhum contrato coletivo poderá sofrer qualquer variação positiva na contraprestação 

pecuniária em periodicidade inferior a doze meses, inclusive aquela decorrente de revisão ou 

reequilíbrio econômico-atuarial do contrato, ressalvadas as variações em razão de mudança de faixa 

etária, migração e adaptação do contrato à Lei nº 9.656, de 1998, bem como a regra prevista no art. 

11-A da Resolução Normativa nº 137, de 14 de novembro de 2006, ou outra norma que  vier  a sucedê-

la. 

Art. 25. Independentemente da data de inclusão dos beneficiários, os valores de suas 

contraprestações pecuniárias sofrerão reajuste na data de aniversário de vigência do contrato, 

entendendo-se esta como data-base única. 

 

Art. 26. A data-base de reajuste de um contrato de plano privado de assistência  à  saúde  coletivo 

poderá ser alterada pela vontade dos contratantes, desde que  a  referida  modificação  não  viole  a 

regra da periodicidade anual disposta no art. 24 desta Resolução. 

 

Subseção II 

Das Regras Contratuais Relativas à Aplicação do Reajuste em Planos Coletivos 

 

Art. 27. Os contratos de planos coletivos devem prever  as  seguintes  regras  para  aplicação  de reajuste: 

 

I – deverá ser informado que o valor das mensalidades e  a  tabela  de  preços  para  novas  adesões 

serão reajustados anualmente, de acordo com a variação do índice eleito pela operadora que será 

apurado no período de doze meses consecutivos, e o tempo de antecedência em meses da aplicação 

do reajuste em relação à data-base de aniversário, considerada esta o mês de assinatura do contrato; 

 

II – na hipótese de ser constatada a necessidade  de  aplicação  do  reajuste  por  sinistralidade,  este 

será reavaliado, sendo que o nível de sinistralidade da carteira terá por base a proporção entre as 

despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no  período  de  doze  meses 

consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como o mês  de  assinatura  do 

contrato; 

 

III – nos casos de aplicação de reajuste por sinistralidade, o mesmo deverá ser procedido de forma 

complementar ao especificado no inciso I deste artigo. 

 

Subseção III 

Da Obrigatoriedade de Comunicação do Reajuste, independente da data da celebração do contrato 

 

Art. 28. Estão sujeitos ao comunicado de reajuste os planos coletivos médico-hospitalares, com ou 

sem cobertura odontológica, e os planos coletivos exclusivamente odontológicos, com formação de 

preço pré-estabelecido, assim definidodefinidos pelo item 11.1.1 do anexoAnexo II da Resolução 

Normativa – RN nº 10085, de 37 de junhodezembro de 2005,2004, ou em norma que vier a sucedê-
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la, independente da data da celebração do contrato, para os quais deverão ser informados à ANS: 

 

I – os percentuais de reajuste e revisão aplicados; e II – as alterações de co-participaçãocoparticipação 

e franquia. 

Art. 15. Para fins do disposto no artigo anteriorSubseção IV 

Da Comunicação 

 

Art. 29. Os reajustes das contraprestações pecuniárias e as alterações de franquia e coparticipação 

dos contratos coletivos deverão ser comunicados à ANS pela internet de acordo com os 

procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da Diretoria de Normas 

e Habilitação dos Produtos, ou em norma que vier a sucedê-la. 

 

Art. 30. Para fins do disposto no art. 28 desta Resolução, deverá ser comunicada qualquer variação 

positiva, negativa ou igual a zero da contraprestação pecuniária, seja decorrente de reajuste, revisão 

ou da sua manutenção. 

 

§ 1º A variação igual a zero de que trata o caput deste artigo se refere à manutenção do valor da 

contraprestação pecuniária após o prazo de 12 (doze) meses a contar do último reajuste. 

 

§ 2º Para cada período de 12 (doze) meses deverá haver ao menos uma comunicação de reajuste, 

revisão ou manutenção da contraprestação pecuniária. 

 

Art. 31. Nos planos com formação de preço pós-estabelecido, custo operacional e rateio,  não  há 

reajuste de mensalidade, não havendo obrigação de enviar  comunicado  à  ANS,  entretanto  a 

operadora deverá esclarecer como se dará o reajuste da tabela praticada entre a operadora e 

prestadores de sua rede e com que periodicidade. 

 

Subseção V 

Das Informações no Boleto de Pagamento e na Fatura 

 

 

Subseção  II Art. 32Da Comunicação 

Art. 16. Os reajustes e as alterações de franquia e co-participação dos planos coletivos deverão ser 

comunicados pela internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo 

com os procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da DIPRO, ou 

em outra que venha a substituí-la. 

 

Art. 16. Os reajustes e as alterações de franquia e coparticipação dos planos coletivos deverão ser 

comunicados pela internet, por meio de aplicativo, em até 30 (trinta) dias após a sua aplicação, de 
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acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da 

DIPRO, ou em outra que venha a substituí-la, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º deste  artigo. (Redação 

dada pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

 

§1º As operadoras com até 100.000 (cem mil) beneficiários deverão comunicar os reajustes e as 

alterações de franquia e coparticipação dos  contratos  coletivos  trimestralmente,  nos  seguintes prazos: 

(Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

a) os reajustes aplicados em março, abril e maio deverão ser comunicados até o dia 31 de junho 

subseqüente; (Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

 

a) os reajustes aplicados em março, abril e maio deverão ser comunicados até o dia 30 de junho 

subseqüente; (Redação dada pela RN nº 274, de 20/10/2011, após retificação publicada no Diário Oficial 

da União, em 01/11/2011, Seção 1, páginas 58 e 59) 

 

b) os reajustes aplicados em junho, julho e agosto deverão ser comunicados até o dia 30 de setembro 

subseqüente; (Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

 

c) os reajustes aplicados em setembro, outubro e novembro deverão ser comunicados até o dia 31 de 

dezembro subseqüente; e (Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

d) os reajustes aplicados em dezembro, janeiro e fevereiro deverão ser comunicados até o dia 31 de 

março subseqüente. (Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

 

§2º Para fins do disposto no parágrafo anterior, o número de beneficiários a ser considerado deverá 

corresponder ao informado no SIB do mês de janeiro imediatamente anterior ao início do trimestre. 

(Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

 

Subseção III 

Das Informações no Boleto de Pagamento e na Fatura 

 

Art. 17. Os boletos e faturas de cobrança com a primeira parcela reajustada dos planos  coletivos, 

deverão conter as seguintes informações: 

 

I – se o plano é coletivo com ou sem patrocinador, assim definido no item 13, do anexo II, da 

Resolução Normativa nº 100, de 3 de junho de 2005 , conforme o caso; 

 

10)I – o nome do planoproduto, o número do registro do planoproduto na ANS ou o código 

de identificação no Sistema de Cadastro de Planos Antigos, e o número do contrato ou da apólice; 

 

11)II -– a data e o percentual do reajuste aplicado ao contrato coletivo; IVIII – o valor cobrado; e 

V – a informação deIV – que o reajuste será comunicado à ANS pela internet, por meio de aplicativo, 
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em até trinta dias após sua aplicação, por força do disposto nesta Resoluçãonos prazos determinados 

pela Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da Diretoria de Normas e Habilitação dos 

Produtos, ou em norma que vier a sucedê-la. 

 

§ 1º Sempre que houver cobrança mensal dos beneficiários, por qualquer meio, como desconto  em 

folha ou débito bancário, ainda que não sejam emitidos pela operadora, esta deverá diligenciar para 

que os beneficiários recebam, no mês do reajuste, um documento contendo as informações previstas 

neste artigo. 

 

§ 2º No documento previsto no parágrafo anterior, a informação tratada no  inciso  IV do caput deste 

artigo deverá especificar o valor ou a parcela para pagamento do beneficiário. 

 

Art. 33. Todos os valores cobrados dos beneficiários devem ser discriminados, inclusive as despesas 

acessórias, tais como as tarifas bancárias, as coberturas adicionais contratadas em separado, multa 

e juros. 

 

Subseção IVVI 

Da Alienação de Carteira 

 

Da Alienação de Carteira 

 

Art. 34Art. 18. No caso de alienação de carteira, até a conclusão do processo de transferência dos 

produtos, serão de responsabilidade da cedente as comunicações de reajuste de  planos  coletivos  

descritas  no art. 28 desta ResoluçãoArt. 14. 

 

§ 1º No caso de alienação de carteira, a operadora adquirente passa a ser responsável pelo 

comunicado de reajuste após a data da conclusão do processo de transferência na Gerência-Geral 

de Estrutura e Operação dos Produtos - GGEOP. 

 

§ 2º O prazo para envio dos comunicados de reajuste na hipótese do  parágrafo  anterior  ficará 

suspenso entre a data da conclusão do processo de transferência da carteira na Gerência-Geral de 

Estrutura e Operação dos Produtos - GGEOP e a habilitação da operadora adquirente para o envio 

dos comunicados de reajuste dos planos transferidos no aplicativo RPC. 

 

§ 3o3º Na hipótese do parágrafo anterior, após a habilitação no aplicativo RPC, caberá aà operadora 

adquirente a obrigação de comunicar os reajustes efetuados no período em que o prazo de envio 

esteve suspenso. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAISGERAIS RELATIVAS AO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS PARA FINS 

DE CÁLCULO E APLICAÇÃO DE REAJUSTE 
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Seção I 

Do Âmbito de Aplicação 

 

Art. 35. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais e por adesão, 

firmados após 1º de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, deverão conter cláusula 

de reajuste que observa a metodologia do agrupamento de contratos estabelecida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O agrupamento de contratos não se aplica: 

 

I – aos planos privados de assistência à saúde exclusivamente odontológicos; 

 

II – aos contratos de plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos 

ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de que trata o art. 17 da Resolução Normativa 

nº 488, de 29 de março de 2022, que dispõe, em especial, sobre a regulamentação dos arts. 30 e 

31 da Lei nº 9.656, de 1998; e 

 

III – aos planos privados de assistência à saúde com formação de preço pós-estabelecido. Art. 36. 

Para os fins desta Resolução, considera-se: 

I – agrupamento de contratos: medida que tem por finalidade promover a distribuição, para todo um 

grupo determinado de contratos coletivos, do risco inerente à operação de cada um deles; 

 

II – contrato agregado ao agrupamento: contrato que integra  o  agrupamento  de  contratos,  por 

conter, na data da apuração da quantidade de beneficiários, menos de trinta beneficiários ou a 

quantidade estabelecida pela operadora, conforme caput e §  1º  do  art.  37  desta  Resolução, 

observada a regra prevista no parágrafo único deste artigo; 

III – período de apuração da quantidade de beneficiários: período definido pela operadora de planos 

privados de assistência à saúde em que são identificados os contratos que serão agregados ao 

agrupamento de acordo com a quantidade  de  beneficiários,  que  deve  ser  apurada  em  data 

específica, conforme art. 40 desta Resolução; 

 

IV – período de cálculo do reajuste: período definido pela operadora  de  planos  privados  de 

assistência à saúde em que o reajuste do agrupamento de  contratos  é  calculado,  devendo  ser 

posterior ao fim do período de apuração da quantidade de beneficiários dos contratos e anterior 

à data da divulgação do percentual de reajuste estabelecida no art. 42 desta Resolução; e 

 

V – período de aplicação do reajuste: período compreendido entre maio do ano do cálculo do 

reajuste e abril do ano subsequente, durante o qual é aplicado o reajuste aos contratos agregados ao 

agrupamento. 

 

Parágrafo único. O contrato pode perder a condição de agregado ao agrupamento caso, 

posteriormente, deixe de possuir a quantidade de beneficiários  elegível  para  o  agrupamento, 
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conforme art. 40 desta Resolução. 

 

Seção II 

Das Regras sobre o Agrupamento de Contratos Coletivos para o Cálculo do Percentual de Reajuste 

 

Art. 37. É obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à  saúde  formar  um agrupamento 

com todos os seus contratos coletivos com menos de trinta beneficiários para o cálculo do percentual 

de reajuste que será aplicado a esse agrupamento. 

 

§ 1º É facultado às operadoras de planos privados de assistência à saúde agregar contratos coletivos 

com trinta ou mais beneficiários ao agrupamento de contratos descrito  no  caput,  desde  que 

estabeleça expressamente em cláusula contratual qual será a quantidade de beneficiários a ser 

considerada para a formação do agrupamento. 

 

§ 2º Qualquer que seja a quantidade de beneficiários estabelecida pela operadora de planos privados 

de assistência à saúde para formar o agrupamento de contratos, deverão ser observadas as regras 

estabelecidas nesta Resolução, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos 

contratos coletivos. 

 

Art. 38. Ressalvada a hipótese prevista no art. 39, a operadora, após a apuração da quantidade de 

beneficiários prevista no art. 40, calculará um único percentual de reajuste, que deverá ser aplicado para 

todo o agrupamento dos seus contratos coletivos, independentemente do plano contratado. 

 

Art. 39. O agrupamento de contratos coletivos de que trata o art. 37 desta Resolução poderá ser 

desmembrado em até três subagrupamentos, separados pelo tipo de cobertura, que é definido de 

acordo com a segmentação assistencial do plano ao qual  o  contrato  está  vinculado,  da  seguinte 

forma: 

 

I – sem internação: engloba os planos de segmentação assistencial "ambulatorial" e "ambulatorial + 

odontológico"; 

 

II – internação sem obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação assistencial "hospitalar 

sem obstetrícia", "hospitalar sem obstetrícia + odontológico", "ambulatorial + hospitalar sem 

obstetrícia" e "ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico"; e 

 

III – internação com obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação assistencial 

"hospitalar com obstetrícia", "hospitalar com obstetrícia + odontológico", "ambulatorial + hospitalar 

com obstetrícia", "ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico", e "referência". 

 

§ 1º Caso a operadora de planos privados de assistência à saúde opte pelo desmembramento, poderá 

ocorrer a aplicação de até três percentuais  de  reajuste  diferentes  dentro  do  mesmo  contrato coletivo, 

de acordo com o número de subagrupamentos. 
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§ 2º A quantidade de percentuais de reajuste diferentes aplicados com base no  §  1º  deste  artigo 

deverá guardar relação com a quantidade de subagrupamentos, que deverá estar expressamente 

estabelecida no contrato coletivo, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos 

contratos. 

 

Seção III 

Da Apuração da Quantidade de Beneficiários 

 

Art. 40. Para os efeitos desta Resolução, a quantidade de beneficiários em um contrato deverá ser 

apurada anualmente no mês de seu aniversário, ressalvada a hipótese prevista no § 1º deste artigo. 

 

§ 1º Para os novos contratos, a primeira data a ser considerada para a apuração da quantidade de 

beneficiários será a da assinatura do contrato e as datas seguintes a serem consideradas incorrerão 

na regra prevista no caput, que corresponde ao mês de aniversário do contrato. 

 

§ 2º Será considerado um contrato agregado ao agrupamento aquele que possuir quantidade de 

beneficiários igual ou inferior à quantidade estabelecida para a formação do agrupamento na data 

prevista no caput, ainda que ocorra posterior variação da quantidade de beneficiários. 

 

§ 3º Caso a quantidade de beneficiários do contrato agregado seja superior  à  quantidade 

estabelecida para a formação do agrupamento na data prevista no caput, esse contrato ficará 

desagregado do agrupamento. 

 

§ 4º A apuração da quantidade de beneficiários do contrato deverá levar em conta todos os planos 

a ele vinculados. 

 

§ 5º Em se tratando de contrato firmado entre a operadora e a administradora de benefícios na condição 

de coestipulante, para a apuração da quantidade de beneficiários, a operadora deverá levar em conta 

todos os beneficiários vinculados ao contrato com a administradora. 

 

§ 6º Em se tratando de administradora de benefícios na condição de prestadora de serviços para a 

pessoa jurídica contratante, para a apuração da quantidade  de  beneficiários,  a  operadora  deverá 

levar em conta os beneficiários vinculados a cada contrato firmado. 

 

Seção IV 

Da Aplicação do Percentual de Reajuste 

Art. 41. O percentual de reajuste calculado para o agrupamento de contratos será aplicado no mês 

de aniversário do contrato no período que vai do mês de maio ao mês de abril do ano subsequente, 

imediatamente posterior ao período de cálculo do reajuste. 

 

§ 1º O valor do percentual do reajuste calculado para o agrupamento de contratos deverá ser único, 
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sendo vedado qualquer tipo de variação. 

 

§ 2º O percentual de reajuste somente será aplicado aos contratos agregados ao agrupamento 

considerando a data do seu último aniversário ou, na hipótese de inexistência dessa data, se foram 

agregados ao agrupamento no momento de sua assinatura. 

 

§ 3º Aos contratos não agregados ao agrupamento, deve-se aplicar o reajuste  de  acordo  com  a 

cláusula de reajuste vigente, nos termos do contrato. 

 

Seção V 

Dos Aspectos Operacionais 

 

Art. 42. A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter 

em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de 

contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no 

aplicativo RPC, e seus respectivos produtos, com número de registro na ANS. 

 

§ 1º Quando a operadora de planos privados de assistência à saúde optar pelos subagrupamentos de 

que trata o art. 39, os percentuais de reajuste deverão ser divulgados, por tipo de cobertura, no dia 

e forma definidos no caput deste artigo. 

 

§ 2º A operadora deverá observar a obrigação de informar o percentual aplicado por meio do boleto 

e da fatura de cobrança, conforme estabelece o art. 32 desta Resolução. 

 

Art. 43. Para a aplicação do percentual de reajuste  calculado,  não  será  necessária  a  autorização 

prévia da ANS, porém, poderão ser solicitados, a  qualquer  tempo,  a  metodologia  e  os  dados 

utilizados pela operadora no cálculo do reajuste do agrupamento para a verificação do percentual 

aplicado. 

 

§ 1º Na hipótese do caput, a operadora de planos privados de assistência  à  saúde  terá  o  prazo 

máximo de dez dias úteis, contados do recebimento do ofício da ANS, para atender a  referida 

solicitação. 

 

§ 2º A operadora deverá observar os normativos que disciplinam os comunicados de reajustes de 

planos coletivos, enviados à ANS por meio do aplicativo RPC. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 44. 

Art. 19. A operadora deverá manter por cinco anos, disponíveis para eventual fiscalização da ANS, 

os documentos que comprovem a alteração ou  manutenção do  valor da  contraprestação pecuniária 

dos planos de que tratam esta Resolução.  
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Art. 2045. As variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, 

migração e adaptação de contrato à Lei nº 9.656, de 1998, não são consideradas reajuste para fins 

desta Resolução. 

 

Art. 2146. A existência de cláusula contratual entre a operadora e o beneficiário do plano contratado 

após 1º de janeiro de 1999 e dos planos adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, prevendo reajuste ou 

revisão das contraprestações pecuniárias e especificando fórmulas e parâmetros para o seu cálculo, 

não exime as operadoras do cumprimento do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 2247. A ausência de pagamento de contraprestação pecuniária que sofra alteração pela 

aplicação de reajuste ou revisão sem observância do disposto nesta Resolução, não será considerada 

como inadimplência para fins do disposto no inciso II do parágrafo único, do art. 13, da Lei nº 

9.656, de 1998. 

 

Art. 23. A Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO poderá, por meio de Instruções 

Normativas, detalhar as rotinas de preenchimento e envio das informações de  que  trata  esta 

Resolução, com vistas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da sistemática de monitoramento dos 

reajustes dos produtos 

Art. 48. As autorizações de reajuste de planos  individuais  ou  familiares  regulamentados,  ou adaptados 

à Lei nº 9.656, de 1998, expedidas na vigência da Resolução Normativa nº 171, de 29 de abril de 

2008, permanecem em vigor até o final do período mencionado nos respectivos ofícios autorizativos. 

 

Art. 49. Os contratos coletivos empresariais ou por adesão, firmados antes de 24 de outubro de 2012 

e que não tenham sido aditados para adequação de suas cláusulas à metodologia do agrupamento de 

contratos para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual por variação  de  custo,  não  poderão 

receber novos beneficiários, à exceção de novo cônjuge e filhos do titular. 

 

Art. 50.. 

 

Parágrafo único. O aplicativo está disponível na página da ANS para consulta e cópia no endereço 

eletrônico http://www.ans.gov.br, portal operadoras. 

 

Art. 24. Revogam-se as Resoluções Normativas nº 129, de 18 de maio de 2006, e 157, de 8 de 

junho de 2007. 

 

Parágrafo único Não se aplica o disposto nos parágrafos§§ 1º ao 5º do artigo 2ºart. 13 e  o  artigo  3
o 

art. 14 aos contratos nos quais foram firmados termos aditivos nos moldes das Resoluções Normativas 

nº 118, de 7 de dezembro de 2005, e nº 129, de 18 de maio de 2006, facultando-se, para os casos em 

que o termo aditivo tenha prazo de validade determinado, a prorrogação de sua vigência, desde que 

haja concordância expressa do beneficiário. 
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Art. 51. Instruções Normativas poderão detalhar as rotinas  de  solicitação  e  de  autorização  de reajuste 

e de preenchimento e envio das informações tratados nesta Resolução, com vistas ao desenvolvimento 

e aperfeiçoamento da sistemática de autorização e de monitoramento dos reajustes dos produtos. 

 

Parágrafo único. Os aplicativos GEAR e RPC, bem como seus respectivos manuais, encontram-se 

disponíveis no sítio institucional da ANS na internet. 

 

Art. 52. Ficam revogadas: 

 

I – a Resolução Normativa nº 171, de 29 de abril de 2008; II – a Resolução Normativa nº 172, de 8 de 

julho de 2008; 

III – os incisos III e IV do art. 1º, o art. 5º e o art. 6º da Resolução Normativa nº 274, de 20 

de outubro de 2011; 

 

IV – a Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2012; e 

 

V – a Resolução Normativa nº 362, de 4 de dezembro de 2014. 

 

Art. 53. Esta Resolução Normativa entra em vigor em 1º de fevereiro de 2023. 

 

 

 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR – -PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e o nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 
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RN 565 COMPARADA COM A RN 171 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RNANS Nº 171565, DE 2916 DE ABRILDEZEMBRO DE 20082022 

 

Estabelece 

 

Dispõe sobre os critérios para aplicação  de  reajuste das contraprestações pecuniárias dos 

planos privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem 

cobertura odontológica, e dos planos privados de assistência suplementar à saúde exclusivamente 

odontológicos, contratados por pessoas físicas ou jurídicas e dispõe sobre o agrupamento de 

contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e 

aplicação de reajuste. 

 

[Índice] [Correlações] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições 

que lhe confere o inciso II do artigo 10, combinado comart. 3º; os incisos II, XVII, XXI e, XXVIII, 

XXXI e XXXII do artigoart. 4º,; e inciso II do art. 10, todos da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 

2000, e tendo em vista; o disposto na  Portaria  nº  421,  de  23  de dezembro de 2005,inciso IV do 

Ministérioart. 42 da FazendaResolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022, e em cumprimento 

ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, em reunião realizada em 29 de abril de 2008, e 

considerando a política de controle da evolução de preços adotada pela ANS12 de dezembro de 2022, 

adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor- Presidente, determino a sua publicação:. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A partir de maio de 2008, o sOs reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos 

privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem  cobertura  

odontológica,  e  dos  planos privados de assistência suplementar à saúde exclusivamente 

odontológicos, contratados por pessoas físicas ou jurídicas, obedecerão ao disposto nesta Resolução. 

 

Parágrafo único. Os planos médico-hospitalares incluem os planos que apresentam uma ou algumas 

das segmentações referência, ambulatorial e/ou hospitalar, com ou sem  obstetrícia,  com  ou  sem 

cobertura odontológica, conforme previsto nos incisos I a IV do artigoart. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998. 

 

Art. 2º Esta Resolução dispõe ainda sobre o agrupamento de contratos de planos privados  de 

assistência à saúde coletivos empresariais e por adesão, firmados após 1º de janeiro de 1999, ou 

adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, para fins de cálculo e aplicação de reajuste. 

 

CAPÍTULO II 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO AO REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS 

 

Seção I 

Dos planos privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem cobertura 

odontológica, sujeitos à autorização de reajuste 

Subseção I 

Da Solicitação de Autorização para Reajuste 

 

Art. 2º3º Dependerá de prévia autorização da ANS a aplicação de reajustes das contraprestações 

pecuniárias dos planos individuais eou familiares de assistência suplementar à saúde médico- 

hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, que tenham sido contratados após 1º de janeiro de 

1999 ou adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 

 

Art. 3º As operadoras que não aplicaram reajuste no período de referência da Resolução 4º As 

autorizações de reajuste devem ser solicitadas por meio do aplicativo Gestão Eletrônica de Autorização 

de Reajuste – GEAR, conforme procedimentos descritos na Instrução Normativa – RN nº 156, de 8 

de junho51, de 2007, deverão comunicar a não aplicação à27 de janeiro de 2017, da Diretoria de 

Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO, até 30 de agosto de 2008, através da página da ANS 

na internet ,, ou em norma que vier a sucedêla. 

 de acordo com os procedimentos previstos  em  Instrução  Normativa  a  ser  editada  pela 

DIPRO. (Revogado pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 

33)  

 

§1º A partir de maio de 2008, as operadoras que não aplicarem reajuste na contraprestação 

pecuniária de seus planos de saúde individuais e familiares, no período compreendido entre maio de 

um ano e abril subseqüente de cada ano, deverão comunicar a não aplicação à Diretoria de Normas 

e Habilitação dos Produtos - DIPRO, até 30 de agosto deste último ano, através da página da ANS 

na internet , de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa a ser editada pela 

DIPRO. (Revogado pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 

33)  

 

§2º Ficam isentas do envio da comunicação prevista neste artigo as operadoras que obtiverem 

autorização e não aplicarem reajuste e aquelas que tiverem o registro  de  operadora 

cancelado. (Revogado pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº  247  de  22/12/2014,  Seção  1, 

página 33)  

 

§3º Enquanto o aplicativo não estiver disponível, a  comunicação  prevista  neste  artigo  deverá  ser 

feita mediante envio de declaração, cujo modelo consta no Anexo II, devidamente preenchido  e 

assinado pelo representante legal. (Revogado pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 

22/12/2014, Seção 1, página 33)  
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§ 1ºArt. 4º As autorizações de reajuste deverão ser solicitadas através de aplicativo a ser 

disponibilizado na página da ANS na internet, de acordo com os procedimentos previstos em 

Instrução Normativa a ser editada pela DIPRO. 

 

§1º Enquanto o aplicativo tratado no caput não estiver disponível, a solicitação de autorização para 

reajuste será efetuada através do envio de modelo constante no Anexo I devidamente preenchido. 

 

§2º A solicitação de autorização para reajuste poderá ser enviada à ANS com antecedência máxima 

de 2 (dois) meses, a contar do final da eficácia da autorização em vigor ou do início de aplicação 

informado na solicitação. 

 

§ 2º A solicitação de autorização para reajuste poderá ser enviada à ANS a partir do mês de março 

imediatamente anterior ao período a que se refere à solicitação. (Redação dada pela Republicação 

da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

§3º As autorizações de reajuste expedidas na vigência da Resolução Normativa – RN nº 156, de 8 de 

junho de 2007, permanecem em vigor até o final do período mencionado nos respectivos Ofícios 

autorizativos. 

 

§4º As autorizações expedidas com base nesta Resolução não adotarão o conceito de período de 

referência previsto no artigo 2º da Resolução Normativa – RN nº 156, de 8 de junho de 2007. 

 

§5º Não haverá nenhuma hipótese de cobrança retroativa, ressalvado o disposto no artigo 6º, §3º e 

no artigo 9º, §§1º e 4º. 

 

§6º O termo inicial do período para aplicação do reajuste constante na solicitação de autorização não 

pode ser anterior à data do envio da solicitação de autorização. 

 

§ 6º -§ 2º A operadora deverá recolher a Taxa por Pedido  de  Reajuste  de  Contraprestação  Pecuniária 

(TRC), através da Guia de Recolhimento da União  (GRU),  conforme  determina  a  IN  nº.  3  da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), de 12 de fevereiro de 2004, a ser realizado nosnos  moldes  da  Resolução  

Normativa - RN nº. 89 493, de 1529 de fevereiromarço de 20052022, ou em norma que vier a sucedê-

la, observando as isenções e os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. 

(Redação dada pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

§ 7º§ 3º Será disponibilizada no sítio eletrônicoinstitucional da  ANS  na  internet  consulta  atualizada  

das  autorizações  de  que trata este artigo por operadora. (Incluído pela Republicação da RN nº 362 

no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

Subseção II Dos Requisitos 

 

Art. 5º A autorização de reajuste de que trata  o  artigo a subseção anterior  estará  sujeita  aos  
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seguintes requisitos: 

 

12.I -– estar regular quanto à última informação devida  no  Sistema  de  Informação  de  Beneficiários  

– SIB, Sistema de Informações de Produtos – SIP e o Documento de Informações  Periódicas  das 

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde – DIOPS; 

 

I - enviar solicitação de autorização para reajuste de acordo com o artigo 4º; 

 

II -– enviar solicitação de autorização para reajuste de acordo com os §§ 1º a 6ºe 2º do art.4º; 

(Redação dada pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

25.II - recolher a Taxa por Pedido de Reajuste de Contraprestação Pecuniária (TRC), através da 

Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme determina a IN nº 3 da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), de 12 de fevereiro de 2004, a ser realizado nos moldes da 4º desta Resolução Normativa - 

RN nº 89, de 15 de fevereiro de 2005, alterada pela Resolução Normativa - RN nº 101, de 3 de junho de 

2005, observando as isenções e os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 

2000, com a última alteração dada pela MP 2177- 44, de 24 de agosto de 2001; e 

 

26.III – não estar com registro de operadora cancelado. 

 

§ 1º Enquanto o aplicativo tratado no artigo 4º não estiver disponível, oO atendimento ao requisito 

previsto no inciso I será  verificado  pela  Gerência-Geral  Econômico-Financeira Diretoria de Normas e 

Habilitação dos  Produtos  – GGEFP– DIPRO, através de relatório extraídorelatórios extraídos dos 

respectivos sistemas da ANS. 

 

§ 2º Ocorrendo, por quaisquer hipóteses, a impossibilidade de verificação dos requisitos conforme 

parágrafo anterior, a Gerência-Geral Econômico-Financeira  dos  Produtos  –  GGEFP DIPRO poderá 

encaminhar Memorando para que a Diretoria gestorao órgão gestor do respectivo sistema de 

informações se manifeste sobre o eventual não atendimento ao requisito no prazo de 7 (sete) dias, a 

contar da sua expedição. 

§§ 3º  Caso  a  Gerência-Geral  Econômico-Financeira  dos  Produtos  –  GGEFP DIPRO não  receba  

manifestação formal da Diretoria gestorado órgão gestor do respectivo sistema de informações 

confirmando o não atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e III, no prazo previsto no 

parágrafo anterior, será expedida autorização de reajuste para a operadora. 

 

§ 4º As operadoras que estiverem em atraso ou com incorreção no encaminhamento das informações 

cadastrais mencionadas no inciso I deste artigo  poderão  receber  autorização  de  reajuste  caso tenham 

firmado Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta e tenham cumprido as obrigações exigíveis no 

momento da solicitação de autorização para reajuste, hipótese em que deverão enviar à ANS cópia do 

Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta juntamente com a solicitação  de autorização para 

reajuste, sob pena d ede indeferimento. 
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Subseção  III  

Do Indeferimento 

 

Art. 6º Caso a operadora não cumpra os requisitos  descritos  no  artigo art. 5º,  desta Resolução, a  

solicitação  de autorização para reajuste será indeferida. 

 

§ 1º Da decisão tratada no caput, cabe pedido de reconsideração, a ser postado ou  protocolizado  

na ANS, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência do indeferimento, com  provas  documentais  

de  que  a operadora já havia atendido aos requisitos descritos no artigoart. 5º desta Resolução. 

 

§ 2º Sempre que o pedido de reconsideração não vier acompanhado da documentação comprobatória 

tratada no parágrafo anterior ou quando não for confirmado atendimento das exigências descritas 

no artigoart. 5º, o pedido de reconsideração será sumariamente indeferido. 

 

§3º Após o recebimento tempestivo do pedido de reconsideração, a solicitação de autorização para 

reajuste deverá ser deferida, caso seja verificado que a operadora havia cumprido os requisitos descritos 

no artigo 5º e parágrafos, iniciando-se a  possibilidade  de  implementação  do  reajuste  no mês 

constante na solicitação. 

 

§§ 3º Após o recebimento tempestivo do pedido de reconsideração, a solicitação de autorização para 

reajuste deverá ser deferida, caso seja verificado que a operadora havia cumprido os requisitos descritos 

no artigoart. 5º e parágrafos, iniciando-se a possibilidade de implementação do  reajuste  na forma 

do §dos §§ 1º e 3º do art. 7º desta Resolução. (Redação dada pela Republicação da RN nº 362 no 

DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

§ 4º Ressalvada a hipótese do § 2º deste artigo, ocorrendo a impossibilidade de verificação dos 

requisitos com a documentação acostada aos autos, a Gerência-Geral Econômico-Financeira dos 

Produtos – GGEFPDIPRO poderá adotar oiniciar novo procedimento de verificação interna dos 

requisitos, conforme previsto no artigo 5º, §§nos §§ 1º a 4º do art. 5º desta Resolução. 

 

§ 5º Na hipótese de envio do pedido de reconsideração, a tempestividade será aferida pela data da 

postagem ou do protocolo da ANS. 

 

§ 6º A ANS poderá prever o envio do pedidoOs pedidos de  reconsideração através dodeverão  ser 

solicitados por  meio do  aplicativo disciplinado no artigo 4º, estabelecendo alternativas à prova 

documental tratada nos §§1º e 2º,Gestão  Eletrônica de acordo comAutorização de Reajuste – GEAR, 

conforme os procedimentos dispostos emprevistos na Instrução Normativa a ser editada pela DIPRO. 

 

§7º Na hipótese de manutenção do indeferimento, a operadora poderá solicitar nova autorizaçãonº 

51, de reajuste, desde 27 de janeiro de 2017, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, 

ou em norma que observadas as exigências do artigo 5º, sendo necessário novo recolhimento da 

taxa prevista em seu inciso III, iniciando-se a possibilidade de implementação do reajuste no mês 

constante na nova solicitaçãovier a sucedê-la. 
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§ 7º Na hipótese de manutenção do indeferimento, a operadora poderá solicitar nova autorização de 

reajuste, desde que observadas as exigências do artigoart. 5º, sendo necessário novo recolhimento da 

taxa prevista no §6º 2º do art. 4º, iniciando-se a possibilidade de implementação do reajuste na forma 

do 

§dos §§ 1º e 3º do art. 7º desta Resolução, em relação à nova solicitação. (Redação dada pela 

Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

Subseção IV 

Da Formalização da Autorização 

 

Art. 7º Nas hipóteses de deferimento da solicitação de autorização para reajuste ou de deferimento a 

partir do provimento do pedido de reconsideração, a autorização para aplicação de reajuste será 

formalizada mediante ofício emitido, encaminhado à operadora, conforme os procedimentos previstos 

na páginaInstrução Normativa nº 51, de 27 de janeiro de 2017, da ANS na internet Diretoria de Normas 

e Habilitação dos Produtos, ou em norma que vier a sucedê-la, que deverá indicar: 

 

I – índice de reajuste máximo a ser aplicado, conforme publicado no Diário Oficial da União; e II – 

início I – início e o fim do período a que se refere a autorização. 

II - início e o fim do período de aniversário dos contratos a que se refere a autorização; e (Redação 

dada pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

10. -II – início da aplicação do reajuste. (Incluído pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 

247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

§§ 1º O início e o fim do período tratado no inciso II corresponderá ao mês de abril de cada ano. 

 

§1º O início e o fim do período tratado no inciso II corresponderáI corresponderão, respectivamente, 

aos meses de maio e de abril subsequente. (Redação dada pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 

247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

§ 2º A vigência máxima da autorização de reajuste será de 12 (doze) meses. 

 

§3º Na hipótese do artigo 4º, §6º, o início do período da autorização será a data do recebimento da 

solicitação de autorização para reajuste, desde que não haja outra autorização em vigor, hipótese em 

que será considerado o primeiro dia posterior ao seu termo final. 

 

§ 3º O início do período de aplicação do reajuste tratadosomente será diferente do disposto no inciso 
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III será§ 1º caso a data do recebimento da solicitação de autorização para reajuste, ressalvada a 

hipótese do §2º do art. 4º, hipótese em que será considerado seja encaminhada após o mês de 

maio subsequente. (Redação dada pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, 

Seção 1, página 33)de cada ano. 

 

§4º Enquanto o aplicativo não estiver disponível, a autorização será formalizada mediante Ofício 

Autorizativo, que deverá conter as informações tratadas no caput e será enviado por 

correspondência com Aviso de Recebimento - AR . 

 

§ 4º Caso a autorização para aplicação de reajuste seja concedida  antes  da  publicação  no  Diário 

Oficial da União, do índice de reajuste máximo a  ser  aplicado,  a  operadora  deverá  aguardar  a 

referida publicação para ter conhecimento do índice máximo de reajuste autorizado pela ANS. 

 

Subseção V 

Do Índice de Reajuste Máximo 

 

Art. 8º O índice de reajuste máximo a ser autorizado pela ANS para as contraprestações pecuniárias 

dos planos tratados no artigo 2ºart. 3º desta Resolução, calculado com  base  nas  regras  da  Resolução 

Normativa nº 441, de 19 de dezembro de 2018, ou norma que vier a sucedê-la, será publicado 

no Diário Oficial da União e na páginano sítio institucional da ANS na internet, após aprovação da  

Diretoria Colegiada da ANS. 

 

Parágrafo único. Os valores relativos às franquias ou co-participaçõescoparticipações não poderão 

sofrer reajuste em percentual superior ao autorizado pela ANS para a contraprestação pecuniária. 

 

Subseção VI 

Da Aplicação do Reajuste 

 

Art. 9º A operadora que obtiver a autorização da ANS poderá aplicar o reajuste a partir do mês de 

aniversário do contrato. 

 

§ 1º Caso haja defasagem entre a aplicação do reajuste e o mês de aniversário do contrato de 

até dois meses, esteo mês de aniversário será mantido e será permitida cobrança retroativa, a ser 

diluída pelo mesmo número de meses de defasagem. 

 

§2º Na hipótese do parágrafo anterior, a operadora poderá aplicar o reajuste subseqüente, nos 

seguintes meses: 

 

I - 10 (dez) meses após o último reajuste em caso de 2 (dois) meses de cobrança retroativa no ano 

anterior; ou 

 

II – 11 (onze) meses após o último reajuste em caso de 1 (um) mês de cobrança retroativa no ano 
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anterior. 

 

§3º§ 2º Caso a defasagem seja superior a dois meses, o mês de aniversário do contrato será mantido 

e não será permitida cobrança retroativa. 

 

§4º O § 3º A publicação do índice máximo de reajuste no Diário Oficial da União ocorrida após o 

mês de maio de cada ano não prejudicará o início de aplicação do reajuste não será prejudicado por 

atraso no processo autorizativo imputável exclusivamente à ANS. 

 

§ 4º O início de aplicação do reajuste não será prejudicado por atraso no processo autorizativo 

imputável exclusivamente à ANS, ficando  autorizada  a retroatividade do reajuste ao mês do início de 

aplicação, constante no ofício autorizativo, desde que as eventuais cobranças retroativas se iniciem em 

até dois meses a contar da autorizaçãodata de publicação e sejam diluídas pelo mesmo número de 

meses de atraso, limitado ao mês anterior  ao  próximo  aniversário  do contrato. (Redação dada pela 

Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33) 

 

§ 4º Não haverá nenhuma hipótese de cobrança retroativa, ressalvado o disposto no § 3º do art. 6º 

e nos parágrafos deste artigo. 

 

Subseção VII 

Das Informações no Boleto de Pagamento 

 

Art. 10. Quando da aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de forma clara e 

precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual autorizado, o número do o  

número  do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, o nome, o código e o número de registro 

do produto e o mês previsto para o próximo reajuste. ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, 

nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste. 

 

Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo§ 3º do art. 6º, § e dos §§ 1º ao 3º e do  artigoart. 9º, §§1º  e 4º 

desta Resolução, deverá  constar de  forma clara e precisa o valor referente à cobrança retroativa. 

 

Subseção VIII 

Da Alienação de Carteira 

 

Art. 11. No caso de alienação de carteira, até a conclusão do processo, será de responsabilidade da 

cedente a solicitação de autorização para reajuste dos planos descritos no artigo 2ºart. 3º desta 

Resolução. 

 

Parágrafo único. A operadora adquirente passa  a  ser  responsável  pela  solicitação  de  autorização 

para reajuste após a data da conclusão do processo de transferência da carteira na Gerência-Geral 

de Estrutura e Operação dos Produtos - GGEOP. 
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Seção II 

Dos planos individuais ou familiares contratados antes de 1º de janeiro de 1999 e não adaptados 

à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 

 

Art. 12. Os reajustes das contraprestações pecuniárias  dos  planos  privados  de  assistência suplementar 

à saúde individuais ou familiares contratados até 1º de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei nº 9.656, 

de 3 de junho de 1998, deverão obedecer ao disposto neste artigo. 

 

§ 1º Para fins de reajuste das contraprestações pecuniárias, deverá ser  aplicado  o  disposto  no contrato, 

desde que contenha o índice de preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e demonstração 

das variações consideradas no cálculo do reajuste. 

 

§ 2º Caso as cláusulas do contrato não indiquem expressamente o índice de preços a ser utilizado 

para reajustes das contraprestações pecuniárias e/ou sejam omissas quanto ao critério de apuração 

e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste, deverá ser adotado percentual 

limitado ao reajusteíndice máximo estipulado pela ANS, de acordo com esta Resolução. 

 

§ § 3º Nas hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, quando da aplicação do reajuste, deverá 

constar de forma clara e precisa junto ao boleto  de  pagamento  enviado  aos  beneficiários,  o 

percentual estabelecido, a cópia da cláusula que determina seu critério de apuração,  o  nome  e  o 

código de identificação do planoproduto no Sistema de Cadastro de Planos Antigos. 

 

§ 4º Excetuam-se da regra estabelecida no § 2º deste artigo, os planosprodutos previstos nos Termos 

de Compromisso que definem critérios para apuração do índice de reajuste  a  ser  autorizado  pela 

Agência. 

§ 5º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, quando da aplicação  do  reajuste,  além  das 

informações que deverão ser apresentadas aos beneficiários previstas nos Termos de Compromisso, 

devem ainda ser informados de forma clara e precisa junto ao boleto de pagamento enviado aos 

beneficiários, o percentual estabelecido, o número do ofício  da  ANS  que  autorizou  o  reajuste 

aplicado, o nome e o código de identificação do planoproduto no Sistema de Cadastro de Planos 

Antigos. 

 

Seção III 

Dos planos coletivos privados de assistência suplementar à saúde, médico- hospitalares, com 

ou sem cobertura odontológica, sujeitos ao comunicado de reajuste 

Dos Reajustes dos Planos Privados Individuais ou Familiares Exclusivamente Odontológicos 

 

Subseção I 

Da Cláusula de Reajuste e Do Termo Aditivo Contratual 

 

Art. 13. Nos planos individuais ou familiares exclusivamente odontológicos, independente da data de 
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sua celebração, poderão  ser aplicadas as cláusulas  de  reajuste que  sejam claras,  assim consideradas 

as que elejam índice de preços divulgado por instituição externa. 

 

§ 1º A operadora deverá oferecer ao titular do contrato um termo aditivo que preveja um índice de 

preços, conforme disposto no caput deste artigo,  que  passe  a  vigorar  como  critério  de  reajuste 

anual nos contratos onde: 

 

I – não haja cláusula de reajuste; 

 

II – as cláusulas não indiquem expressamente o índice de preços a ser utilizado para reajustes das 

contraprestações pecuniárias; 

 

III – haja omissão quanto ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas  no 

cálculo do reajuste; 

 

IV – o índice de preços sofra descontinuidade na apuração; ou 

 

V – conste exclusivamente o índice de reajuste divulgado pela ANS. 

 

§ 2º Nos contratos em que a cláusula de reajuste preveja mais de um critério: 

 

I - havendo somente um critério, com as características previstas no caput deste artigo, este deverá 

prevalecer; ou 

 

II - havendo dois ou mais, com as características previstas no caput deste artigo, a operadora 

deverá oferecer ao titular um termo aditivo, para que passe a vigorar somente um dos critérios. 

 

§ 3º Os contratos que contenham cláusulas que utilizem o índice de reajuste divulgado pela ANS, 

mas que possuam alternativa que o substitua, deverão ser mantidos, e seus reajustes calculados com 

base na alternativa dada pelas cláusulas vigentes, observados os incisos do § 2º deste artigo. 

 

§ 4º Nos contratos onde a cláusula de reajuste estabeleça vinculação ao índice divulgado pela ANS, 

sem a previsão de outra alternativa, deverá ser observada a determinação contida  no  §  1º  deste artigo. 

 

§ 5º Todos os titulares de contratos vinculados a um mesmo plano que se enquadrem nas hipóteses 

descritas no § 1º, no inciso II do § 2º e no § 4º deste artigo, deverão receber a mesma proposta de 

termo aditivo para inclusão de nova cláusula. 

 

Art. 14. No oferecimento do termo aditivo, deverá ser consignado que a não concordância expressa 

ou a não manifestação do titular quanto à cláusula de reajuste proposta, no prazo de quinze dias do 

recebimento do termo aditivo, implicará a adoção do Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor 

Amplo – IPCA/IBGE, para fins de reajuste. 
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Art. 15. A operadora informará ao titular do plano que se encontra disponível o modelo de contrato 

firmado, quando do oferecimento da proposta de termo aditivo. 

 

Art. 16. A operadora deverá manter por cinco anos o comprovante do recebimento da proposta de 

qualquer termo aditivo pelo titular do contrato. 

 

Subseção II 

Da Aplicação da Cláusula de Reajuste 

 

Art. 17. O percentual do reajuste a ser aplicado deverá ser  mensurado  com  base  no  índice oficialmente 

divulgado, não podendo ser consideradas eventuais projeções do respectivo índice. 

 

Art. 18. O reajuste a ser aplicado ao contrato deverá estar limitado ao apurado com base em doze 

meses ininterruptos. 

 

Art. 19. O índice poderá ser apurado mensalmente para aplicação à contraprestação pecuniária dos 

beneficiários na data de aniversário de contrato. 

 

Parágrafo único. A defasagem máxima permitida entre a apuração do reajuste e sua aplicação será 

de três meses. 

 

Art. 20. A operadora poderá aplicar, no máximo, o reajuste previsto na cláusula ou no termo aditivo, 

conforme o caso. 

 

Art. 21. Nos planos individuais ou familiares exclusivamente odontológicos, os valores relativos às 

franquias ou coparticipações não poderão sofrer reajuste em percentual superior ao aplicado à 

contraprestação pecuniária. 

Subseção III 

Das Informações no Boleto de Pagamento 

 

Art. 22. Quando da aplicação do reajuste nos planos privados de assistência à saúde individuais ou 

familiares exclusivamente odontológicos, deverá constar, de forma clara e precisa, no boleto de 

pagamento enviado aos beneficiários, as seguintes informações: 

 

I – o reajuste aplicado; 

 

II – o período em que foi apurado; 

 

III – o nome do plano, o número de registro do produto na ANS ou o código de identificação 

no Sistema de Cadastro de Planos Antigos e o número do contrato ou da apólice; e 

 

IV – o índice utilizado, segundo o disposto no caput e §§ 1º ao 4º do art. 13  ou  art.  14  desta 

Resolução, conforme o caso. 
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Subseção IV 

Do Período de Aplicação do Reajuste e Da Cobrança Retroativa 

 

Art. 23. A operadora poderá aplicar o reajuste contratual no período que compreende a data de 

aniversário do contrato e os doze meses posteriores. 

 

§ 1º Será permitida cobrança retroativa, a ser diluída proporcionalmente pelo mesmo  número  de meses 

após a data de aniversário do contrato. 

 

§ 2º No boleto de cobrança referente ao mês da aplicação do reajuste se observará o disposto no 

art. 22 desta Resolução, devendo ser informado, em caso de cobrança retroativa, a manutenção da 

data de aniversário do contrato, bem como a forma de cobrança. 

 

§ 3º Enquanto durar a cobrança retroativa deverá constar do boleto de cobrança a indicação do valor 

referente à parcela diluída. 

 

Seção IV 

Das disposições comuns ao reajuste dos planos  coletivos  privados  de  assistência  suplementar  à 

saúde médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, e do reajuste dos planos coletivos 

exclusivamente odontológicos 

 

Subseção I 

Do Reajuste em Planos Coletivos 

 

Art. 24. Nenhum contrato coletivo poderá sofrer qualquer variação positiva na contraprestação 

pecuniária em periodicidade inferior a doze meses, inclusive aquela decorrente de revisão ou 

reequilíbrio econômico-atuarial do contrato, ressalvadas as variações em razão de mudança de faixa 

etária, migração e adaptação do contrato à Lei nº 9.656, de 1998, bem como a regra prevista no art. 

11-A da Resolução Normativa nº 137, de 14 de novembro de 2006, ou outra norma que  vier  a sucedê-

la. 

Art. 25. Independentemente da data de inclusão dos beneficiários, os valores de suas 

contraprestações pecuniárias sofrerão reajuste na data de aniversário de vigência do contrato, 

entendendo-se esta como data-base única. 

 

Art. 26. A data-base de reajuste de um contrato de plano privado de assistência  à  saúde  coletivo 

poderá ser alterada pela vontade dos contratantes, desde que  a  referida  modificação  não  viole  a 

regra da periodicidade anual disposta no art. 24 desta Resolução. 

 

Subseção II 

Das Regras Contratuais Relativas à Aplicação do Reajuste em Planos Coletivos 

 

Art. 27. Os contratos de planos coletivos devem prever  as  seguintes  regras  para  aplicação  de 
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reajuste: 

I – deverá ser informado que o valor das mensalidades e  a  tabela  de  preços  para  novas  adesões 

serão reajustados anualmente, de acordo com a variação do índice eleito pela operadora que será 

apurado no período de doze meses consecutivos, e o tempo de antecedência em meses da aplicação 

do reajuste em relação à data-base de aniversário, considerada esta o mês de assinatura do contrato; 

 

II – na hipótese de ser constatada a necessidade  de  aplicação  do  reajuste  por  sinistralidade,  este 

será reavaliado, sendo que o nível de sinistralidade da carteira terá por base a proporção entre as 

despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no  período  de  doze  meses 

consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como o mês  de  assinatura  do 

contrato; 

 

III – nos casos de aplicação de reajuste por sinistralidade, o mesmo deverá ser procedido de forma 

complementar ao especificado no inciso I deste artigo. 

 

Subseção III 

Da Obrigatoriedade de Comunicação do Reajuste 

 

Art. 28. Estão sujeitos ao comunicado de reajuste 13. Para os planos coletivos médico-hospitalares, 

com ou sem cobertura odontológica, e os planos coletivos exclusivamente odontológicos, com 

formação de preço pré-estabelecido, assim definidos pelo item 11.1.1 do anexoAnexo II da  Resolução 

Normativa - RN nº 100, de 385, de junho7 de 2005dezembro de 2004, ou em norma que vier a 

sucedê-la, independente da data da celebração do contrato, para os quais deverão ser informados à 

ANS: 

 

I – os percentuais de reajuste e revisão aplicados; e II – as alterações de co-participação coparticipação 

e franquia. 

Subseção IV 

Subseção  II Da Comunicação 

 

Art. 14. Os reajustes e as alterações de franquia e co-participação deverão ser comunicados pela 

internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os 

procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da DIPRO, ou em 

outra que venha a substituí-la. 

29 

Art. 14. Os reajustes e as alterações de franquia e coparticipação deverão ser comunicados  pela internet, 

por meio de aplicativo, em até 30 (trinta) dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos 

previstos na Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da DIPRO, ou em outra que venha 

a substituí-la, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo. (Redação dada pela RN nº 274, de 
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20/10/2011) 

 

Art. 14. Os reajustes das contraprestações pecuniárias e as alterações de franquia e coparticipação 

dos contratos coletivos  deverão  ser comunicados à ANS pela internet de acordo com os 

procedimentos previstos na Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da DIPRO, ou em outra 

norma que venha a substituí-la. (Redação dada pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 

22/12/2014, Seção 1, página 33)Diretoria de 

 

§1º As operadoras com até 100.000 (cem mil) beneficiários deverão comunicar os reajustes e as 

alterações de franquia e coparticipação dos  contratos  coletivos  trimestralmente,  nos  seguintes prazos: 

(Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) (Revogado pela Republicação da RN nº 362 no DOU 

nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33)  

 

a) os reajustes aplicados em março, abril e maio deverão ser comunicados até o dia 31 de junho 

subseqüente; (Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

 

os reajustes aplicados em março, abril e maio deverão ser comunicados até o dia  Normas e Habilitação 

dos Produtos, ou em norma que vier a sucedê-la. 

 

a) Art. 30 de junho subseqüente; (Redação dada pela RN nº 274, de 20/10/2011, após retificação 

publicada no Diário Oficial da União, em 01/11/2011, Seção 1, páginas 58 e 59) (Revogado pela 

Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33)  

 

b) os reajustes aplicados em junho, julho e agosto deverão ser comunicados até o dia 30 de setembro 

subseqüente; (Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) (Revogado pela Republicação da RN nº 

362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33)  

 

c) os reajustes aplicados em setembro, outubro e novembro deverão ser comunicados até o dia 31 de 

dezembro subseqüente; e (Acrescentado pela RN nº 274/20/10/2011) (Revogado pela Republicação 

da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33)  

 

d) os reajustes aplicados em dezembro, janeiro e fevereiro deverão ser comunicados até o dia 31 de 

março subseqüente. (Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) (Revogado pela Republicação da 

RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33)  

 

§2º. Para fins do disposto no parágrafo anterior, o número de beneficiários a ser considerado deverá 

corresponder ao informado no SIB do mês de janeiro imediatamente anterior ao início do trimestre. 

(Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) (Revogado pela Republicação da RN nº 362 no DOU 

nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, página 33)  

art. 28 
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Art. 15. Para fins do disposto no artigo  13  desta  Resolução,  deverá  ser  comunicada  qualquer variação 

positiva, negativa ou igual a  zero  da  contraprestação  pecuniária,  seja  decorrente  de reajuste, 

revisão ou da sua manutenção. 

 

§ 1º A variação igual a zero de que trata o caput deste artigo se refere à manutenção do valor da 

contraprestação pecuniária após o prazo de 12doze meses a contar do último reajuste. 

 

§ 2º Para cada período de 12doze meses deverá haver ao menos uma comunicação de reajuste, 

revisão ou manutenção da contraprestação pecuniária. 

 

Art. 31. Nos planos com formação de preço pós-estabelecido, custo operacional e rateio,  não  há 

reajuste de mensalidade, não havendo obrigação de enviar  comunicado  à  ANS,  entretanto  a 

operadora deverá esclarecer como se dará o reajuste da tabela praticada entre a operadora e 

prestadores de sua rede e com que periodicidade. 

 

Subseção V 

Subseção III 

Das Informações no Boleto de Pagamento e na Fatura 

Art. 1632. Os boletos e faturas de cobrança com a primeira parcela reajustada dos planos coletivos, 

deverão conter as seguintes informações: 

 

I – se o plano é coletivo com ou sem patrocínio, conforme o caso, de acordo com definição 

prevista no anexo II da Resolução Normativa - RN nº 100, de 3 de junho de 2005; 

 

12)I – o nome do plano, nºproduto, o número do registro do planoproduto na ANS ou o código 

de identificação  no  Sistema  de Cadastro de Planos Antigos, e o número do contrato ou da apólice; 

 

13)II -– a data e o percentual do reajuste aplicado ao contrato coletivo; IV –III – o valor cobrado; e 

VIV – que o reajuste será comunicado à ANS em até trinta  dias  após  sua  aplicação, pela internet, por  

força  do disposto nesta Resoluçãomeio de aplicativo, nos prazos determinados pela Instrução 

Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, ou em 

norma que vier a sucedê-la. 

§ 

§ 1º Sempre que houver cobrança mensal dos beneficiários, por qualquer  meio, como desconto  em 

folha ou débito bancário, ainda que não sejam emitidos pela operadora, esta deverá diligenciar para 

que os beneficiários recebam, no mês do reajuste, um documento contendo as informações previstas 

neste artigo. 

 

§ 2º No documento previsto no parágrafo anterior, a informação tratada  no  inciso  IV do caput deste 

artigo deverá especificar o valor ou a parcela para pagamento do beneficiário. 
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Art.16-A 33. Todos os valores cobrados dos beneficiários devem ser discriminados, inclusive, as despesas 

acessórias, tais como as tarifas bancárias, as  coberturas  adicionais  contratadas  em  separado,  

multa  e  juros. (Incluído pela Republicação da RN nº 362 no DOU nº 247 de 22/12/2014, Seção 1, 

página 33 em vigor a partir de 01/05/2015) 

 

Subseção VI 

 

Subseção IV 

Da Alienação de Carteira 

 

Art. 1734. No caso de alienação de carteira, até a conclusão do processo de transferência dos produtos, 

serão de responsabilidade da cedente as comunicações de reajuste de  planos  coletivos  descritas  no 

artigo 13art. 28 desta Resolução. 

 

§ 1º No caso de alienação de carteira, a operadora adquirente passa a ser responsável pelo 

comunicado de reajuste após a data da conclusão do processo de transferência na Gerência-Geral 

de Estrutura e Operação dos Produtos - GGEOP. 

 

§ 2º O prazo para envio dos comunicados de reajuste na hipótese do  parágrafo  anterior  ficará 

suspenso entre a data da conclusão do processo de transferência da carteira na Gerência-Geral de 

Estrutura e Operação dos Produtos - GGEOP e a habilitação da operadora adquirente para o envio 

dos comunicados de reajuste dos planos transferidos no aplicativo RPC. 

 

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, após a habilitação no aplicativo RPC, caberá aà operadora 

adquirente a obrigação de comunicar os reajustes efetuados no período em que o prazo de envio 

esteve suspenso. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAISGERAIS RELATIVAS AO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS PARA FINS 

DE CÁLCULO E APLICAÇÃO DE REAJUSTE 

 

Seção I 

Do Âmbito de Aplicação 

 

Art. 35. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais e por adesão, 

firmados após 1º de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, deverão conter cláusula 

de reajuste que observa a metodologia do agrupamento de contratos estabelecida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O agrupamento de contratos não se aplica: 

 

I – aos planos privados de assistência à saúde exclusivamente odontológicos; 

 

II – aos contratos de plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos 

ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de que trata o art. 17 da Resolução Normativa 
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nº 488, de 29 de março de 2022, que dispõe, em especial, sobre a regulamentação dos arts. 30 e 

31 da Lei nº 9.656, de 1998; e 

 

III – aos planos privados de assistência à saúde com formação de preço pós-estabelecido. Art. 36. 

Para os fins desta Resolução, considera-se: 

I – agrupamento de contratos: medida que tem por finalidade promover a distribuição, para todo um 

grupo determinado de contratos coletivos, do risco inerente à operação de cada um deles; 

 

II – contrato agregado ao agrupamento: contrato que integra  o  agrupamento  de  contratos,  por 

conter, na data da apuração da quantidade de beneficiários, menos de trinta beneficiários ou a 

quantidade estabelecida pela operadora, conforme caput e §  1º  do  art.  37  desta  Resolução, 

observada a regra prevista no parágrafo único deste artigo; 

III – período de apuração da quantidade de beneficiários: período definido pela operadora de planos 

privados de assistência à saúde em que são identificados os contratos que serão agregados ao 

agrupamento de acordo com a quantidade  de  beneficiários,  que  deve  ser  apurada  em  data 

específica, conforme art. 40 desta Resolução; 

 

IV – período de cálculo do reajuste: período definido pela operadora  de  planos  privados  de 

assistência à saúde em que o reajuste do agrupamento de  contratos  é  calculado,  devendo  ser 

posterior ao fim do período de apuração da quantidade de beneficiários dos contratos e anterior 

à data da divulgação do percentual de reajuste estabelecida no art. 42 desta Resolução; e 

 

V – período de aplicação do reajuste: período compreendido entre maio do ano do cálculo do 

reajuste e abril do ano subsequente, durante o qual é aplicado o reajuste aos contratos agregados ao 

agrupamento. 

 

Parágrafo único. O contrato pode perder a condição de agregado ao agrupamento caso, 

posteriormente, deixe de possuir a quantidade de beneficiários  elegível  para  o  agrupamento, 

conforme art. 40 desta Resolução. 

 

Seção II 

Das Regras sobre o Agrupamento de Contratos Coletivos para o Cálculo do Percentual de Reajuste 

 

Art. 37. É obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à  saúde  formar  um agrupamento 

com todos os seus contratos coletivos com menos de trinta beneficiários para o cálculo do percentual 

de reajuste que será aplicado a esse agrupamento. 

 

§ 1º É facultado às operadoras de planos privados de assistência à saúde agregar contratos coletivos 

com trinta ou mais beneficiários ao agrupamento de contratos descrito  no  caput,  desde  que 
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estabeleça expressamente em cláusula contratual qual será a quantidade de beneficiários a ser 

considerada para a formação do agrupamento. 

 

§ 2º Qualquer que seja a quantidade de beneficiários estabelecida pela operadora de planos privados 

de assistência à saúde para formar o agrupamento de contratos, deverão ser observadas as regras 

estabelecidas nesta Resolução, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos 

contratos coletivos. 

 

Art. 38. Ressalvada a hipótese prevista no art. 39, a operadora, após a apuração da quantidade de 

beneficiários prevista no art. 40, calculará um único percentual de reajuste, que deverá ser aplicado para 

todo o agrupamento dos seus contratos coletivos, independentemente do plano contratado. 

 

Art. 39. O agrupamento de contratos coletivos de que trata o art. 37 desta Resolução poderá ser 

desmembrado em até três subagrupamentos, separados pelo tipo de cobertura, que é definido de 

acordo com a segmentação assistencial do plano ao qual  o  contrato  está  vinculado,  da  seguinte 

forma: 

 

I – sem internação: engloba os planos de segmentação assistencial "ambulatorial" e "ambulatorial + 

odontológico"; 

 

II – internação sem obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação assistencial "hospitalar 

sem obstetrícia", "hospitalar sem obstetrícia + odontológico", "ambulatorial + hospitalar sem 

obstetrícia" e "ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico"; e 

 

III – internação com obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação assistencial 

"hospitalar com obstetrícia", "hospitalar com obstetrícia + odontológico", "ambulatorial + hospitalar 

com obstetrícia", "ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico", e "referência". 

 

§ 1º Caso a operadora de planos privados de assistência à saúde opte pelo desmembramento, poderá 

ocorrer a aplicação de até três percentuais  de  reajuste  diferentes  dentro  do  mesmo  contrato coletivo, 

de acordo com o número de subagrupamentos. 

 

§ 2º A quantidade de percentuais de reajuste diferentes aplicados com base no  §  1º  deste  artigo 

deverá guardar relação com a quantidade de subagrupamentos, que deverá estar expressamente 

estabelecida no contrato coletivo, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos 

contratos. 

 

Seção III 

Da Apuração da Quantidade de Beneficiários 

 

Art. 40. Para os efeitos desta Resolução, a quantidade de beneficiários em um contrato deverá ser 

apurada anualmente no mês de seu aniversário, ressalvada a hipótese prevista no § 1º deste artigo. 
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§ 1º Para os novos contratos, a primeira data a ser considerada para a apuração da quantidade de 

beneficiários será a da assinatura do contrato e as datas seguintes a serem consideradas incorrerão 

na regra prevista no caput, que corresponde ao mês de aniversário do contrato. 

 

§ 2º Será considerado um contrato agregado ao agrupamento aquele que possuir quantidade de 

beneficiários igual ou inferior à quantidade estabelecida para a formação do agrupamento na data 

prevista no caput, ainda que ocorra posterior variação da quantidade de beneficiários. 

 

§ 3º Caso a quantidade de beneficiários do contrato agregado seja superior  à  quantidade 

estabelecida para a formação do agrupamento na data prevista no caput, esse contrato ficará 

desagregado do agrupamento. 

 

§ 4º A apuração da quantidade de beneficiários do contrato deverá levar em conta todos os planos 

a ele vinculados. 

 

§ 5º Em se tratando de contrato firmado entre a operadora e a administradora de benefícios na condição 

de coestipulante, para a apuração da quantidade de beneficiários, a operadora deverá levar em conta 

todos os beneficiários vinculados ao contrato com a administradora. 

 

§ 6º Em se tratando de administradora de benefícios na condição de prestadora de serviços para a 

pessoa jurídica contratante, para a apuração da quantidade  de  beneficiários,  a  operadora  deverá 

levar em conta os beneficiários vinculados a cada contrato firmado. 

 

Seção IV 

Da Aplicação do Percentual de Reajuste 

 

Art. 41. O percentual de reajuste calculado para o agrupamento de contratos será aplicado no mês 

de aniversário do contrato no período que vai do mês de maio ao mês de abril do ano subsequente, 

imediatamente posterior ao período de cálculo do reajuste. 

 

§ 1º O valor do percentual do reajuste calculado para o agrupamento de contratos deverá ser único, 

sendo vedado qualquer tipo de variação. 

 

§ 2º O percentual de reajuste somente será aplicado aos contratos agregados ao agrupamento 

considerando a data do seu último aniversário ou, na hipótese de inexistência dessa data, se foram 

agregados ao agrupamento no momento de sua assinatura. 

 

§ 3º Aos contratos não agregados ao agrupamento, deve-se aplicar o reajuste  de  acordo  com  a 

cláusula de reajuste vigente, nos termos do contrato. 

Seção V 

Dos Aspectos Operacionais 
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Art. 42. A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter 

em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de 

contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no 

aplicativo RPC, e seus respectivos produtos, com número de registro na ANS. 

 

§ 1º Quando a operadora de planos privados de assistência à saúde optar pelos subagrupamentos de 

que trata o art. 39, os percentuais de reajuste deverão ser divulgados, por tipo de cobertura, no dia 

e forma definidos no caput deste artigo. 

 

§ 2º A operadora deverá observar a obrigação de informar o percentual aplicado por meio do boleto 

e da fatura de cobrança, conforme estabelece o art. 32 desta Resolução. 

 

Art. 43. Para a aplicação do percentual de reajuste  calculado,  não  será  necessária  a  autorização 

prévia da ANS, porém, poderão ser solicitados, a  qualquer  tempo,  a  metodologia  e  os  dados 

utilizados pela operadora no cálculo do reajuste do agrupamento para a verificação do percentual 

aplicado. 

 

§ 1º Na hipótese do caput, a operadora de planos privados de assistência  à  saúde  terá  o  prazo 

máximo de dez dias úteis, contados do recebimento do ofício da ANS, para atender a  referida 

solicitação. 

 

§ 2º A operadora deverá observar os normativos que disciplinam os comunicados de reajustes de 

planos coletivos, enviados à ANS por meio do aplicativo RPC. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 44. 

Art. 18. A operadora deverá manter por cinco anos, disponíveis para eventual fiscalização da ANS, 

os documentos que comprovem a alteração ou  manutenção do  valor da  contraprestação pecuniária 

dos planos de que tratam esta Resolução. 

Art. 1945. As variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, 

migração e adaptação de contrato à Lei nº 9.656, de 3 de junho de  1998,  não  são  consideradas 

reajuste para fins desta Resolução. 

 

Art. 2046. A existência de cláusula contratual entre a operadora e o beneficiário do plano contratado 

após 1º de janeiro de 1999 e dos planos adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, prevendo 

reajuste ou revisão das contraprestações pecuniárias e especificando fórmulas e parâmetros para o 

seu cálculo, não exime as operadoras do cumprimento do disposto nesta Resolução. 

seu cálculo, não exime as operadoras do cumprimento do disposto nesta Resolução. 
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Art. 2147. A ausência de pagamento de contraprestação pecuniária que sofra alteração pela 

aplicação de reajuste ou revisão sem observância do disposto nesta Resolução, não será considerada 

como inadimplência para fins do disposto no inciso II do parágrafo único, do artigo 13, da Lei nº 

9.656, de 3 de junho de 1998. 

 

Art. 22. A DIPRO poderá,48. As autorizações de reajuste de planos  individuais  ou  familiares  

regulamentados,  ou adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, expedidas na vigência da Resolução 

Normativa nº 171, de 29 de abril de 2008, permanecem em vigor até o final do período mencionado 

nos respectivos ofícios autorizativos. 

 

Art. 49. Os contratos coletivos empresariais ou por meio deadesão, firmados antes de 24 de outubro 

de 2012 e que não tenham sido aditados para adequação de suas cláusulas à metodologia do 

agrupamento de contratos para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual por variação  de  custo,  

não  poderão receber novos beneficiários, à exceção de novo cônjuge e filhos do titular. 

 

Art. 50. Não se aplica o disposto nos §§ 1º ao 5º do art. 13 e o art. 14 aos contratos nos quais foram 

firmados termos aditivos nos moldes das Resoluções Normativas nº 118, de 7 de dezembro de 2005, 

e nº 129, de 18 de maio de 2006, facultando-se, para os casos em que o termo aditivo tenha prazo de 

validade determinado, a prorrogação de sua vigência, desde que haja concordância expressa do 

beneficiário. 

 

Art. 51. Instruções Normativas, poderão detalhar as rotinas  de  solicitação  e  de  autorização  de reajuste 

e de preenchimento e envio das informações de que trata estatratados nesta Resolução, com vistas ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da sistemática de autorização e de monitoramento dos reajustes 

dos produtos. 

 

Parágrafo único - Os anexos e o aplicativo estão. Os aplicativos GEAR e RPC, bem como seus 

respectivos manuais, encontram-se disponíveis na páginano sítio institucional da ANS para consulta 

e cópia no endereço eletrônico http://www.ans.gov.br , portal operadorasna internet. 

 

Art. 2352. Ficam revogadas: 

 

I – a Resolução Normativa nº 171, de 29 de abril de 2008; II – a Resolução Normativa nº 172, de 8 de 

julho de 2008; 

III – os incisos III e IV do art. 1º, o art. 5º e o art. 6º da Resolução Normativa nº 274, de 20 

de outubro de 2011; 

 

IV – a Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2012; e 

V – a Resolução Normativa nº 362, de 4 de dezembro de 2014. 
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Art. 53. Esta Resolução Normativa entra em vigor na dataem 1º de sua publicaçãofevereiro de 2023. 

 

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR – -PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e o nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 

 

 

 

ANEXO 

 

CORRELAÇÕES: 

 

Decretonº 10.139, de 2019 Lei nº 9.961, de 2000 

RR nº 21, de 2022 

 

 

 

 

A RN nº 562 revogou: 

 

RN nº 171, de 2008; 

 

RN nº 172, de 2008; 

 

RN nº 274, de 2011; 

 

RN nº 309, de 2012; e RN nº 362, de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDEyNA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTI4NA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTMwMw%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MTg2NA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MjI4Mg%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MjgzNg%3D%3D
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RN 566 COMPARADA COM A RN 259 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 259ANS Nº 566, DE 1729 DE 

JUNHODEZEMBRO DE 20112022 

 

 

 

 
Dispõe sobre a garantia de atendimento dos 

beneficiários de plano privado de assistência à 

saúde e altera a Instrução Normativa – IN nº 

23, de 1º de dezembro de 2009, da Diretoria 

de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO. 

 

 

 

 

[Anexo da RN nº 259] 

 
[Índice] [Correlações] [Alterações] [Revogações] [Detalhamentos] 

 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõe os 

incisos II, XXIV, XXVIII e XXXVII do art. 4º e o inciso II do art. 10, ambos da Lei nº 9.961, de 28 

de janeiro de 2000; e a alínea “a” doLei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000; o inciso IIIV do art.86 

42 da Resolução Normativa - RN nº 197,Resolução Regimental nº 21, de 1626 de julhojaneiro de 

2009;2022, e em cumprimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, em reunião 

realizada em 1512 de junhodezembro de 2011 adota2022, adotou a seguinte Resolução Normativa, 

e eu, Diretor -Presidente, determino a sua publicação. 

 
CAPÍTULO I 

DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Esta Resolução Normativa - RN dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de 

plano privado de assistência à saúde e altera a Instrução Normativa – IN nº 23, de 1º de dezembro 

de 2009, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO. 

 
Parágrafo Único.§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se: (Acrescentado pela RN nº 

268, de 02/09/2011) 
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§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:(Redação dada pela RN nº 268,  de 

01/09/2011, após retificação publicada no Diário oficial da União em 20 de Outubro de 2011, 

Seção 1, página 45) 

 

I - Área Geográfica de Abrangência: Área- área geográfica de abrangência: área em que a 

operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo  

beneficiário,  podendo  ser  nacional,  estadual, grupo de estados, municipal ou grupo de 

municípios; (Acrescentado pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 

14.II Áreaárea de Atuaçãoatuação do Produto: Municípiosproduto: municípios ou Estados de 

cobertura e operação do Plano, indicados pela operadora de acordo com a Área Geográfica de 

Abrangência; (Acrescentado pela RN nº 268, de 02/09/2011) - Área de Atuação do Produto: 

Municípios ou Estados de cobertura e operação do Planoproduto, indicados pela operadora no 

contrato de acordo com a Área Geográfica de Abrangência; (Redação dada pela RN nº 268, de 

01/09/2011, após retificação publicada no Diário oficial da União em 20 de Outubro de 2011, 

Seção 1, página 45)área geográfica de abrangência; 

- Município de Demanda 
15.III - município da demanda: Local da federação onde o beneficiário se encontra no momento em 

que necessita dobusca o serviço ou procedimento; (Acrescentado pela RN nº 268, de 02/09/2011), 

desde que faça parte da área de atuação do produto; 

 
16.IV - Rede Assistencialrede assistencial: Rede contratada pela operadora de planos privados de 

assistência áà saúde, podendo ser credenciada ou cooperada; (Acrescentado pela RN nº 268, de 

02/09/2011)própria ou contratualizada; 

 
17.V - Regiãoregião de Saúdesaúde: espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de  

Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e  de  redes  

de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde; e (Acrescentado pela RN 

nº 268, de 02/09/2011) 

 
18.VI - Indisponibilidade: ausência, inexistência ou impossibilidadeindisponibilidade: quando, no 

município da demanda, existe prestador na rede assistencial da operadora de planos de saúde que 

ofereça o serviço  ou  procedimento  demandado,  mas  este prestador não se encontra disponível 

para atendimento nos prazos estabelecidos no art. 3º, considerando-se, inclusive o seu § 2.nesta 

resolução 

 
Parágrafo Único. As regiões de saúde serão objeto de Instrução Normativa da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos - DIPRO e serão divulgadas no endereço eletrônico da ANS na Internet ( 
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www.ans.gov.br ). (Acrescentado pela RN nº 268, de 02/09/2011)  normativa; e 

 
VII – inexistência: quando, no município da demanda, não existe prestador que ofereça o serviço ou 

procedimento demandado, seja ele integrante ou não da rede assistencial da operadora. 

 
§ 2º As regiões de saúde serão objeto de Instrução Normativa da Diretoria de Normas e Habilitação 

dos Produtos - DIPRO e serão divulgadas no endereço eletrônico da ANS na Internet 

(www.ans.gov.br). (Redação dada pela RN nº 268, de 01/09/2011, após  retificação  publicada  no 

Diário oficial da União em 20 de Outubro de 2011, Seção 1, página 45)https://www.gov.br/ans/pt-

br). 

 
CAPÍTULO II 

DAS GARANTIAS DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO 

 
Seção I 

Dos Prazos Máximos Para Atendimento ao beneficiário 

 
Art. 2º A operadora deverá garantir o acesso do  beneficiário  aos serviços e procedimentos  definidos 

no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas 

previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998,10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 

da Lei n˚ 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde 

que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. 

 
Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos 

seguintes prazos: 

 
14.I – consulta básica - pediatria, clínica médica,  cirurgia  geral,  ginecologia  e  obstetrícia:  

em  até  7 (sete) dias úteis; 

 
15.II – consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 (quatorze) 

dias úteis; III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) dias 

úteis; 

IV IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis; 

https://www.gov.br/ans/pt-br
https://www.gov.br/ans/pt-br
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13.  V – consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) 

dias úteis; 

14. VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) 

dias úteis; VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) 

dias úteis; 

VIII – consulta/sessão com enfermeiro obstetra ou obstetriz: em até dez dias úteis; 

 
27.IX – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-dentista: em até 7 

(sete) dias úteis; 

 

VIIIX – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime 

ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis; 

 

IXXI – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 10 (dez) 

dias úteis; XIXII - XII – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) 

dias úteis; 

XII – atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis; 

 
11. XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias 

úteis; e XIV – urgência e emergência: imediato.XIV – atendimento em regime de 

hospital-dia: em até dez dias úteis; 

10)XV -– tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamento para o controle 

de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes: em até 10 (dez) dias  úteis,  cujo 

fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo; e 
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11)XVI -– tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos 

radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja 

necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação 

hospitalar: em até 10 (dez) dias úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada 

por ciclo; e 

 
XVII – urgência e emergência: imediato. 

 
§ 1º Os prazos estabelecidos neste artigo são contados a partir da data da demanda pelo serviço ou 

procedimento até a sua efetiva realização. 

 
§ 2º Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, será considerado o acesso 

a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no município onde o 

beneficiário o demandar e, não necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo 

beneficiário. 

 
§ 3º O prazo para consulta de retorno ficará a critério do profissional responsável pelo 

atendimento. 

 
§ 4º Os procedimentos de alta complexidade de que trata o inciso XIXII são aqueles elencados 

no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS,  disponível  no  endereço  eletrônico  da  ANS  

na internet. 

 
§ 5º  Os  procedimentos de  que  tratam  os  incisos IX,  X , XI e  XII XIV e  que  se  enquadram  no  

Rol  de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como procedimentos de alta complexidade, 

obedecerão ao prazo definido no item XIXIII. 

 
Seção II 

Da Garantia de Atendimento na Hipótese de Ausência ou Inexistência de 

Prestador no Município Pertencente à Área Geográfica de Abrangência e à Área 

de Atuação do Produto 

Subseção I 

Da Ausência ou Inexistência de Prestador Credenciado no Município 

Seção II 

Da Garantia de Atendimento na Hipótese de Indisponibilidade ou Inexistência de Prestador no 

Município Pertencente à Área Geográfica de Abrangência e à Área de Atuação do Produto 

Abrangência e à Área de Atuação do Produto 
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(Título da Seção II com redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
Subseção I 

Da Indisponibilidade de Prestador Integrante da Rede Assistencial no Município 

 
(Título Subseção I da Seção II com redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 

Art. 4º Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado, que ofereça o serviço ou 

procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de 

atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não credenciado no 

mesmo município. 

 

§ 1º O pagamento do serviço ou procedimento será realizado diretamente pela operadora ao 

prestador não credenciado, mediante acordo entre as partes. 

 

§ 2º Na impossibilidade de acordo entre a operadora e o prestador não  credenciado, a operadora 

deverá garantir o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, 

independentemente de sua localização, assim como seu retorno à localidade de origem, 

respeitados os prazos fixados no art. 3º. 

 

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem 

necessidade de autorização prévia. 

 

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o 

serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência 

e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: (Redação dada 

pela RN nº 268, de 02/09/2011) à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o 

atendimento em: 

15)  I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (Redação dada pela 

RN nº 268, de 02/09/2011) II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios 

limítrofes a este. (Redação dada 

pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial,  o  pagamento  do 

serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, 

mediante acordo entre as partes. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo 

município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do 
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beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à 

localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º. (Redação dada pela RN nº 268, de 

02/09/2011) 

 
§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência,  sem 

necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de 

novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. (Redação dada pela RN nº 268, de 

02/09/2011) 

 
Subseção II 

Da Ausência ou Inexistência de Prestador no Município, Credenciado ou Não 

Subseção II 

Da Inexistência de Prestador no Município 

 
(Título Subseção II da Seção II com redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 

Art. 5º Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador, credenciado ou não,  que  ofereça  o 

serviço ou procedimento demandado, no mesmo município e nos municípios limítrofes a este, desde 

que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação  do  produto,  a  operadora 

deverá garantir o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, assim 

como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados pelo art. 3º. 

 

Parágrafo único. A operadora ficará desobrigada do transporte a que se refere o caput caso exista 

prestador credenciado no mesmo município ou nos municípios limítrofes. (Revogado pela RN nº 

268, de 02/09/2011) 

 
Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que 

ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de 

abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em: 

(Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
14)I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou 

(Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
15)II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o 

município. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 
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§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora 

deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, 

assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º. (Redação 

dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a 

garantir o transporte. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 

Art. 6º Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador, credenciado ou  não,  que  ofereça  o 

serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município pertencente à área 

geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o transporte  

do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, assim como seu retorno à 

localidade de origem, respeitado o disposto no inciso XIV do art. 3º. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput prescinde de autorização prévia. 

 
Art. 6º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que 

ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos  municípios 

limítrofes a este e na região de saúde à qual faz parte o município, desde que pertencentes à área 

geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o 

transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu 

retorno à localidade de origem, respeitado o disposto no inciso XIV do art. 3º. (Redação dada pela 

RN nº 268, de 02/09/2011)XVII do art. 3º. 

 
Parágrafo único. O disposto no caput dispensa a necessidade de autorização prévia, respeitando as 

Resoluções CONSU nº 08 08 e 13,13, de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. (Redação 

dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 
 

Subseção III 

Das Disposições Comuns Referentes à Ausência ou Inexistência de Prestador no 

Município 

Seção III 

Das Disposições Comuns 

 
(Título da "Subseção III" alterado pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 

Subseção I 

Do Transporte 
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(Subseção I da Seção III acrescentada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

Art. 7º A garantia de transporte prevista nos arts. 4º e 5º não se aplica aos serviços ou 

procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS que contenham 

diretrizes de utilização que desobriguem a cobertura de remoção ou transporte. 

 
Art. 7-A.8˚ A escolha do meio de transporte fica a critério da operadora  de  planos  privados  de 

assistência à saúde, porém de forma compatível com  os  cuidados  demandados  pela  condição  

de saúde do beneficiário. (Acrescentado pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
Art. 8º9º A garantia de transporte prevista nos arts. 4º, 5º e 6º estende-se ao acompanhante nos 

casos de beneficiários menores de 18 (dezoito) anos, maiores de 60 (sessenta) anos, pessoas 

portadoras de deficiência e pessoas com necessidades especiais, estas mediante declaração médica. 

 

Parágrafo único. A garantia de transporte prevista no caput se aplica aos  casos  em  que  seja 

obrigatória a cobertura de despesas do acompanhante, conforme disposto no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 

 
Subseção  II Do Reembolso 

 
(Subseção II da Seção III acrescentada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 

Art. 9º Se o beneficiário for obrigado a pagar os custos do atendimento, na hipótese de 

descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, a operadora deverá reembolsá-lo 

integralmente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, 

inclusive as despesas com transporte. 

 

Parágrafo único.  Para os produtos que prevejam a disponibilidade de rede credenciada mais a opção 

por acesso a livre escolha de prestadores e não ocorrendo as hipóteses de que tratam os arts. 4º, 

5º ou 6º, o reembolso será efetuado nos limites do estabelecido contratualmente, caso o 

beneficiário opte por atendimento em estabelecimentos de saúde não  participantes  da  rede  

assistencial. (Revogado pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 

Art. 9º10. Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário seja 

obrigado a pagar os custos do atendimento,  a  operadora  deverá  reembolsá-lo  integralmente  no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com 

transporte. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
§ 1º Para todos os produtos que prevejam a opção de acesso a livre escolha de prestadores,  o 

reembolso será efetuado nos limites do estabelecido contratualmente.(Redação dada pela RN nº 
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268, de 02/09/2011). 

 
§ 2º Nos produtos onde haja previsão de acesso a livre escolha de prestadores, quando  o 

procedimento solicitado pelo beneficiário não estiver disposto na cláusula de reembolso ou 

quando não houver previsão contratual de tabela de reembolso, deverá ser observada a regra 

disposta no caput deste artigo. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
§ 3º Nos contratos com previsão de cláusula de co-participaçãocoparticipação, este valor 

poderá ser deduzido do reembolso pago ao beneficiário. (Redação dada pela RN nº 268, de 

02/09/2011) 

 
§ 4º Nas hipóteses em que existe responsabilidade da operadora em transportar o beneficiário, caso 

este seja obrigado a arcar com as despesas de transporte, a operadora deverá reembolsa-lo 

integralmente. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)reembolsá-lo integralmente. 

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 1011. A autorização para realização  do  serviço  ou  procedimento,  quando  necessária,  deverá 

ocorrer de forma a viabilizar o cumprimento do disposto no art. 3º. 

 

Art. 10-A12. Para efeito de cumprimento dos prazos  dispostos  no  art.  3º  desta  Resolução,  as 

operadoras de planos privados de assistência à saúde  deverão fornecer número de protocolo gerado 

por seus serviços de atendimento ao consumidor. (Acrescentado pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
Art. 1113. Respeitados os limites de cobertura contratada, aplicam-se as regras de garantia  de 

atendimento dispostas nesta RNResolução Normativa aos planos privados de assistência à saúde 

celebrados antes  da vigência da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,Lei nº 9.656, de 1998, salvo se 

neles houver previsão  contratual  que disponha de forma diversa. 

 
Art. 1214. O descumprimento do disposto nesta RNResolução Normativa sujeitará a operadora às 

sanções administrativas cabíveis previstas na regulamentação em vigor. 

 
Art. 12-A15. Ao constatar o  descumprimento  reiterado  das  regras  dispostas  nesta  Resolução 

Normativa, que possa constituir risco à qualidade ou à continuidade do atendimento à saúde dos 

beneficiários, a ANS poderá adotar as seguintes medidas: (Acrescentado pela RN nº 268, de 

02/09/2011) 

 
16.I - suspensão da comercialização de parte ou de todos os produtos da operadora de planos 
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privados de assistência à saúde; e (Acrescentado pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 
17.II - decretação do regime especial de direção técnica, respeitando o disposto na RNResolução 

Normtiva nº 256485, de 1829 de maiomarço de 2011. (Acrescentado pela RN nº 268, de 

02/09/2011)2022 e suas alterações posteriores. 

 
§ 1º Na hipótese de adoção da medida prevista no inciso II, a ANS poderá determinar o 

afastamento dos dirigentes da operadora, na forma do disposto no § 2º do art. 24, da Lei 9.656, de 

3 de junho de 1998.(Acrescentado pela RN nº 268, de 02/09/2011)24, da Lei nº 9.656, de 1998. 

 
§ 2º O disposto neste artigo não exclui a aplicação das penalidades cabíveis, conforme previsto 

no art. 12 da presente resolução. (Acrescentado pela RN nº 268, de 02/09/2011)14 da presente 

resolução. 

 
§ 3º Durante o período de suspensão da comercialização de parte ou de todos os produtos  da 

operadora de planos privados de assistência à saúde, não serão concedidos registros  de  novos 

produtos que apresentem características análogas ao do produto suspenso, tais como:(Incluído pela 

RN nº 334, de 01 de agosto de 2013): 

 
I - segmentação assistencial; 

 
II - área geográfica de 

abrangência; e III - área de atuação 

do produto. 

Art. 16. Ficam revogados: 

 
I - a Resolução Normativa – nº 259, de 17 de junho de 2011; 

 
II - a Resolução Normativa -nº 268, de 1º de setembro de 2011; e 

IIII – o art. 3º ˚da Resolução Normativa – n º 334, de 1˚º de agosto de 2013.  

 

II - Segmentação assistencial; (Incluído pela RN nº 334, de 01 de agosto de 2013) 

 
III - Área Geográfica de Abrangência; e (Incluído pela RN nº 334, de 01 de agosto 
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de 2013) III - Área de Atuação do Produto. (Incluído pela RN nº 334, de 01 de agosto 

de 2013) 

Art. 13 O inciso III do art. 2º; e o parágrafo único do art. 7º-A, ambos da Instrução Normativa – 

IN nº 23, de 1º de dezembro de 2009, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – 

DIPRO, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 
“Art.        2º        ................................................................................................................. 

 
I         -         ........................................................................................................................ 

II         -         ........................................................................................................................ 

 
III – O Planejamento Assistencial do Produto, conforme artigo 7º-A e na forma  do  Anexo  V  da 

presente Instrução Normativa, exceto para os produtos que  irão  operar  exclusivamente  na 

modalidade de livre acesso a prestadores. 

 
Parágrafo único. ......................................................................................................................... ” (NR) 

 
“Art.       7º-A.       .............................................................................................................. 

 
Parágrafo único. A operadora deverá informar o Ajuste de Rede, que consiste na proporção 

mínima de prestadores de serviços e/ou leitos a ser mantida em relação à quantidade de beneficiários 

do produto, visando ao cumprimento dos prazos para atendimento fixados em Resolução Normativa 

específica editada pela ANS.” (NR) 

 
Art. 14  O anexo V da IN nº 23, de 1º de dezembro de 2009, da DIPRO, passa a vigorar nos termos 

do anexo desta resolução. 

 
Art. 15  Ficam revogados os §§ 1º ao 5º do art. 7º; e os incisos I e II do parágrafo único do art. 7º-A, 

todos da IN nº 23, de 1º de dezembro de 2009, da DIPRO. 

 
Art. 16 Esta RN entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

 

Art. 16. Esta RN entra em vigor no dia 19 de dezembro de 2011. (Redação dada pela RN nº 268, 

de 02/09/2011) 
 

MAURICIO CESCHIN 
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Art. 17. Esta Resolução Normativa entra em vigor em 1 de fevereiro de 2023. 

 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO 

DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados no Diário 

Oficial. 
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RN 567 COMPARADA COM A RN 365 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RNANS Nº 365567, DE 1116 DE DEZEMBRO DE 20142022 

 

(EM VIGOR A PARTIR DE 22/12/2014) 

 

 

 

Dispõe sobre a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares. 

 

[Correlações] [Detalhamentos] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõem o 

inciso IV do art. 4o e4˚e os incisos II e IV do art. 10, todos da Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de 2000; 

e o art. 17 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada pela Lei nº 13.003, de 24 de junho de 

2014; o inciso IV do art. 42 da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022, e em 

cumprimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, em reunião realizada em 1012 

de dezembro de 20142022, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor-Presidente, 

determino a sua publicação. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Resolução Normativa - RN, dispõe sobre a substituição de prestadores de serviços de 

atenção à saúde não hospitalares. 

 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se: 

 

✓I - prestador: pessoa física ou jurídica que presta serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos 

privados de assistência à saúde; e 

 

✓II - Regiãoregião de Saúdesaúde: o espaço geográfico definido na Resolução Normativa - RN nº 259, 

de 17 de junho de 2011, e suas alteraçõesou norma que vier a sucedê-la, combinada com a Instrução 

Normativa - IN DIPROANS nº 3716, de 2531 de novembromarço de 20112022, ou norma que vier a 

sucedê-la. 

 

CAPÍTULO II 

DA SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADORES NÃO HOSPITALARES 

 

Seção I 
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Da Substituição 

 

Art. 3º É facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, 

desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

 

§ 1º A operadora poderá indicar estabelecimento para substituição já pertencente a sua rede de 

atendimento desde que comprovado, através de aditivo  contratual,  que  houve  aumento  da 

capacidade de atendimento correspondente aos serviços que estão sendo excluídos. 

 

§ 2º O disposto no caput se aplica às  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  independentemente  de  sua 

condição como contratados, referenciados ou credenciados. 

§ 3º A substituição deve observar a legislação da saúde suplementar, em especial, no que se refere 

ao cumprimento dos prazos de atendimento e à garantia das coberturas previstas nos contratos dos 

beneficiários. 

 

§ 4º A operadora é responsável por toda a rede de prestadores oferecida aos seus beneficiários, 

independentemente da forma de contratação ser direta ou indireta. 

 

Art. 4º Por ocasião da substituição de prestadores não hospitalares, a operadora deverá observar as 

seguintes orientações: 

 

✓I - disponibilidade de rede assistencial capaz de garantir a assistência à saúde e sua continuidade, 

pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, considerando a 

cobertura assistencial contratada.; 

 

✓II - garantia da qualidade da assistência à saúde, considerando- se os seguintes atributos: eficácia, 

eficiência, efetividade, otimização, aceitabilidade, legitimidade, equidade e segurança do paciente; 

 

✓III - utilização de informações demográficas e epidemiológicas relativas ao conjunto de beneficiários 

com quem mantém contrato para o estabelecimento de prioridades de gestão e organização da rede 

assistencial; e 

 

✓IV - direito à informação, ao público em geral, especialmente aos seus beneficiários, quanto à 

composição e localização geográfica de sua rede assistencial. 

 

Art. 5º A substituição de que trata o artigo 3º não exime a operadora de atender aos demais critérios 

de manutenção e cadastramento de prestadores de serviços de atenção à saúde na rede assistencial 

da operadora, conforme disposto na RNResolução Normativa nº 85543, de 702 de 

dezembrosetembro de 20042022, ou norma que vier a sucedê-la, e Instruções Normativas específicas 

da DIPRO. 
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Seção II 

Dos Critérios de Equivalência 

 

Subseção 

 I Estabelecimentos de Saúde Não Hospitalares 

 

Art. 6º A operadora deve observar os seguintes critérios de equivalência quando da substituição de 

um estabelecimento não hospitalar, pessoa jurídica, exceto os profissionais previstos no art. 7º, por 

outro em sua rede assistencial do plano de saúde: 

 

19.I - Mesmo Tipomesmo tipo de Estabelecimentoestabelecimento, conforme registro do prestador 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES; 

 

20.II - Mesmos Serviços Especializados- mesmos serviços especializados, conforme registro do 

prestador no CNES; e III - localização no mesmo município: 

a) em  caso  de  indisponibilidade  ou  inexistência  de  prestador  no  mesmo  município  poderá  

ser indicado prestador em município limítrofe a este; e     

21.b) em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador nos municípios limítrofes poderá 

ser indicado prestador na Regiãoregião de Saúdesaúde à qual faz parte o município. 

 

Parágrafo único. No caso de ausência ou incompatibilidade ou desatualização de cadastro no CNES 

do prestador a ser substituído e/ou do que irá substituir, a operadora deverá considerar os serviços 

contratados, utilizando como referência a descrição de Tipotipo de Estabelecimentoestabelecimento e 

de Serviços Especializadosserviços especializados adotada pelo CNES para verificação da equivalência 

dos prestadores. 

 

Subseção II 

Profissionais de Saúde que Atuem em Consultório Isolado 

 

Art. 7º A operadora deve observar os seguintes critérios de equivalência quando da substituição de 

um profissional de saúde que atue em consultório isolado, conforme cadastro no CNES, pessoa física 

ou jurídica, por outro em sua rede assistencial do plano de saúde: 

 

I - habilitação legal para exercer a mesma profissão; e II - localização no mesmo município: 

16.a) em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município poderá 
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ser indicado prestador em município limítrofe a este; e 

 

17.b) em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador nos municípios limítrofes poderá 

ser indicado prestador na Regiãoregião de Saúdesaúde à qual faz parte o município. 

 

Parágrafo único. No caso de ausência ou incompatibilidade ou desatualização de cadastro no CNES 

do prestador a ser substituído e/ou do que irá substituir, a operadora deverá considerar os serviços 

contratados para verificação da equivalência dos prestadores. 

 

Seção III Das Exceções 

 

Art. 8º É permitida a exclusão de prestador não hospitalar da rede assistencial do plano de saúde 

sem substituição nas seguintes situações: 

 

15.I - rescisão de contrato coletivo que ocasione redução de 50%cinquenta por cento ou mais do 

total de beneficiários do plano de saúde no município onde o prestador a ser excluído está localizado; 

 

16.II - ausência de prestação de serviço para o plano de saúde por no mínimo 12doze meses 

consecutivos, desde que não haja suspensão formalizada acordada entre as partes; ou 

 

17.III - quando a operadora comprovar que houve qualquer tipo de exigência de prestação 

pecuniária por parte do prestador ao beneficiário de plano de  saúde,  por  qualquer  meio  de  

pagamento, referente aos procedimentos contratados, respeitados os limites de cobertura e a existência 

de mecanismos de regulação financeira previstos no contrato do beneficiário. 

 

Art. 9º As exceções previstas no artigo 8º não se aplicam às operadoras que: 

28.I - tenham tido a comercialização de produtos suspensa em área de atuação que inclua o 

município onde o prestador a ser excluído está localizado, nos  últimos  dois  ciclos  de  monitoramento  

da garantia de atendimento; ou 

 

29.II - estejam em regime especial de direção técnica. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 10. O Portal Corporativoportal corporativo e a Centralcentral de Atendimentoatendimento das 

operadoras devem manter atualizadas as informações das substituições havidas em sua rede 

assistencial não hospitalar para consulta pelos beneficiários, observando os critérios mínimos definidos 

em Instrução Normativa da DIDES. 

 

§ 1º A informação de que trata o caput deve ser disponibilizada com antecedência mínima de 30trinta 
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dias, contados da data da efetiva substituição, e deve permanecer acessível por 180cento e oitenta 

dias. 

 

§ 2º Excepcionalmente, nos casos em que houver suspensão definitiva do atendimento por parte do 

Prestadorprestador, sem cumprimento do prazo para notificação ou não  renovação  contratual  

estabelecido entre as partes, ou rescisão contratual por fraude ou infração  das  normas  sanitárias  e  

fiscais  em vigor, a Operadoraoperadora deverá: 

 

12.I - comunicar aos beneficiários a exclusão do Prestadorprestador na data em que tomou 

conhecimento do fato; e 

 

13.II - providenciar sua substituição e comunicá-la aos beneficiários no prazo de 60sessenta dias, 

contados da data em que tomou conhecimento da suspensão do atendimento. 

 

Art. 11. A operadora deve comunicar, ao  contratante  do  plano,  pessoa  física  ou  jurídica,  por 

qualquer meio que garanta a ciência do beneficiário, em especial por meio impresso, ao contratante 

do plano, pessoa física ou jurídica, que Todas as operadoras de planos privados de assistência à 

saúde deverão disponibilizar nos seus portais corporativos na internet informações sobre as 

substituições havidas na de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares de sua rede 

assistencial, observando os seguintes critérios mínimos: 

 

I - a substituição deverá ser exibida por plano de saúde, apresentando: 

 

a) o nome comercial do plano de saúde; 

 

b) seu número de registro na ANS ou seu código de identificação no Sistema de Cadastro de 

Planos comercializados anteriormente à data de vigência da operadora ficarão disponíveis no Portal 

Corporativo e na Central de AtendimentoLei n˚ 9.656, de 3 de junho 1998 (SCPA); 

 

c) prestador de serviços de atenção à saúde não hospitalar que será excluído da Operadorarede 

do plano de saúde, com a respectiva data de término da prestação do serviço; e 

 

d) prestador de serviços de atenção à saúde não hospitalar que substituirá o prestador a ser excluído 

da rede do plano de saúde, com a respectiva data de início da prestação do serviço; 

 

II - a consulta das substituições da rede assistencial a partir do portal corporativo da operadora de 

planos privados de assistência à saúde na internet deve permitir, de forma combinada ou isolada, 

a pesquisa de todos os dados dos prestadores de serviços de saúde previstos nas alíneas "c" e os 

respectivos "d" do inciso I deste artigo, que deverão estar de acordo com o disposto na Resolução 

Normativa nº 486, de 29 de março de 2022, ou norma que vier a sucedê-la. 

 

Parágrafo único. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde condicionar o 

acesso às informações da substituição de sua rede assistencial somente aos seus beneficiários. 
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Art. 12. A divulgação da substituição da rede de contratação indireta poderá ser feita por meio de 

hyperlink que leve ao endereço eletrônico e telefoneda operadora na internet, com a qual o prestador 

mantém contratação direta. 

 

Art. 1113. A operadora deve comunicar, ao  contratante  do  plano,  pessoa  física  ou  jurídica,  por 

qualquer meio que garanta a ciência do beneficiário, em especial por meio impresso, que as 

substituições havidas na rede assistencial da operadora ficarão disponíveis no Portal 

Corporativoportal corporativo e na Centralcentral de Atendimentoatendimento da 

Operadoraoperadora e os respectivos endereço eletrônico e telefone.  (Redação dada pela Retificação 

publicada no DOU em 03 de Março de 2015, Seção 1, página 68) 

 

§ 1ºParágrafo único. A comunicação do endereço eletrônico ou telefone específicos do local onde o 

beneficiário tem acesso às substituições deverá ocorrer por ocasião da assinatura do contrato com  

contratante  do plano, pessoa física ou jurídica, e no mínimo a cada ano, ou sempre em que houver 

alteração dos respectivos endereçoendereços eletrônico e telefone. 

 

§2º Caso a comunicação se dê por meio da disponibilização de forma individualizada da Identificação 

Padrão da Saúde Suplementar, somente se por meio físico, conforme disposto na RN 360, de 3 

de dezembro de 2014, não se aplica o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. 

 

§ 3º Caso ocorra alteração das informações constantes do padrão disposto no §2º deve-se alterar o 

envio. 

 

Art. 1214. A comunicação de que trata esta seção não exime a operadora de  atender  as  demais 

disposições da RN nº 285, de 23 de dezembro de 2011. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 13. Fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de publicação 

de desta Resolução, para que as Operadoras promovam as atualizações em seus sistemas de informação 

necessárias ao adequado cumprimento das regras de comunicação aos beneficiários no Portal 

Corporativo das Operadoras. 

 

§ 1º A primeira disponibilização das informações sobre substituição de Prestadores no Portal 

Corporativo, em conformidade com as regras de comunicação previstas na  regulamentação,  deve 

conter o histórico das alterações havidas desde a data da publicação desta Resolução. 

 

§ 2º Durante o período de critérios relativos à divulgação e atualização dos sistemas previsto no caput, 

as Operadoras  estão desobrigadas de observar as regras de comunicação das substituições, podendo  

utilizar das redes assistenciais das operadoras de planos privados de assistência à saúde nos seus 
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Portais Corporativos na Internet, conforme disposto na Resolução Normativa nº 486, de 29 de março 

de 2022, ou qualquer forma de disponibilização dessa informação no Portal Corporativooutro 

normativo que venha a sucedê-la. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 1415. O disposto nesta Resolução não se aplica a: 

 

12)I - relação entre o profissional de saúde cooperado, submetido ao regime jurídico das sociedades 

cooperativas na forma da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a operadora classificada na 

modalidade de cooperativa, médica ou odontológica, a qual está associado; 

 

13)II - profissionais de saúde com vínculo empregatício com as operadoras; e III - administradoras 

de benefícios. 

Art. 1516. A substituição do Prestadorprestador não se aplica quando houver  suspensão  do  

atendimento  em massa para o plano de saúde como método coercitivo. 

 

Art. 1617. Nas substituições da rede não hospitalar não incidirá Taxa por Alteração de Produtos - TAP. 

 

Parágrafo único. A operadora permanece obrigada a cumprir a Instrução Normativa da Diretoria de 

Normas e Habilitação dos Produtos,normatização relativa à atualização das redes assistenciais das 

operadoras, conforme disposto na Instrução Normativa ANS n˚ 3, de 30 de março de 2022, ou 

qualquer outro normativo que venha a sucedê-la.  

 

Art. 1718. O descumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará a operadora às sanções 

administrativas cabíveis previstas na regulamentação em vigor. 

 

Parágrafo único. O descumprimento dos artigos 11 e 12 ensejará a aplicação da penalidade prevista 

no art. 92 da Resolução Normativa nº 489, de 29 de março de 2022, ou norma que vier a sucedê-la. 

 

Art. 1819. Ficam revogadas: 

 

I – a Resolução Normativa n˚ 365, de 11 de dezembro de 2014; e 

 

II – a Instrução Normativa n˚ 56, de 11 de dezembro de 2014 da Diretoria de  Desenvolvimento 

Setorial. 

 

Art. 20. Esta Resolução Normativa entra em vigor no dia 22em 1º de dezembrofevereiro de 20142023. 
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ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO 

Diretor-Presidente 

 

 

 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial. 

 

 

 

Correlações da RN nº 365: 
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A RN nº 365 foi Detalhada pela: 

 

IN/DIDES nº 56, de 2014 

 

 

 

RETIFICAÇÃO EM 03/03/2015 

 

No artigo 11 da Resolução Normativa - RN nº 365, de 11 de dezembro de 2014, publicada no Diário 

Oficial da União nº 241, em 12 de dezembro de 2014, Seção 1, páginas 94 e 95. 

 

ONDE SE LÊ: "A operadora deve comunicar, ao contratante do plano, pessoa física ou jurídica, 

por qualquer meio que garanta a ciência do beneficiário, em especial por meio impresso, ao 

contratante 



 

  
    

Voltar 

do plano, pessoa física ou jurídica, que as substituições havidas na rede assistencial da operadora ficarão 

disponíveis no Portal Corporativo e na Central de Atendimento da Operadora e os respectivos endereço 

eletrônico e telefone.", 

 

LEIA-SE: "A operadora deve comunicar, ao contratante do plano, pessoa física  ou  jurídica,  por 

qualquer meio que garanta a ciência do beneficiário, em especial por meio impresso, que as 

substituições havidas na rede assistencial da operadora ficarão disponíveis no Portal Corporativo e 

na Central de Atendimento da Operadora e os respectivos endereço eletrônico e telefone." 

 

 

CORRELAÇÕES: 

 

Decretonº 10.139, de 2019 Lei nº 9.961, de 2000 

Lei nº 9.656, de 1998 RR nº 21, de 2022 

 

 

 

 

A RN nº 567 revogou: RN n˚ 365, de 2014; e IN n˚ 56, de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDEyNA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=Mjg1OQ%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MzY1NQ%3D%3D
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RN 568 COMPARADA COM A IN 46 

 

INSTRUÇÃORESOLUÇÃO NORMATIVA - INANS Nº 46568, DE 319 DE OUTUBRODEZEMBRO DE 

2014 DA DIRETORIA DE NORMAS E HABILITAÇÃO DOS PRODUTOS2022 

 

 

 

 

Dispõe sobre as solicitações de substituição de entidade hospitalar e de redimensionamento de 

rede por redução, altera a Instrução Normativa da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos 

- IN/DIPRO nº 43, de 5 de junho de 2013, e a Instrução Normativa da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos - IN/DIPRO nº 23, de 1 de dezembro de 2009. 

 

[Correlações] [Alterações] [Anexos] 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõe 

oos incisos II, IV, XII, XVI, XXI, XXV e XXXVII do art. 21-A4º e o inciso II do art. 10, ambos da Lei nº 

9.961, de 28 de janeiro de 2000; o inciso IV do art. 42 da Resolução Normativa - RN nº 85, de 7 de 

dezembro de 2004; o art. 38, I e VI, e o art. 86, inciso II, alínea "a", da RNRegimental nº 19721, de 1626 

de julhojaneiro de 20092022, e em cumprimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, 

em reunião realizada em 2612 de agosto de 2014dezembro de 2022, adotou a seguinte Resolução 

Normativa, e eu, Diretor- Presidente, determino a sua publicação. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Resolução Normativa dispõe sobre as alterações de dadosdodados do registro do produto 

no que se refere às solicitações de substituição de entidade hospitalar e de redimensionamento de rede  

por  redução, altera a Instrução Normativa da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - 

IN/DIPRO nº 43, de 5 de junho de 2013, e a Instrução Normativa da Diretoria de Normas e Habilitação 

dos Produtos - IN/DIPRO nº 23, de 1 de dezembro de 2009por redução. 

 

Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deste artigo somente poderá ser implementada 

nos produtos regularizados, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 85543, de 702 de 

dezembrosetembro de 2004, e suas posteriores alterações2022, ou norma que vier a sucedê-la, nos 

registros concedidos após a aludida RNResolução Normativa, e nos planos celebrados anteriormente 

a 2 de janeiro de 1999. 

 

Art. 2º Para fins desta Resolução Normativa, considera-se: 

 

18.I - Entidade Hospitalar- entidade hospitalar - estabelecimento de saúde dotado de internação, 
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meios diagnósticos e terapêuticos, com o objetivo de prestar  assistência  médica  curativa  e  de  

reabilitação,  podendo dispor de atividades de prevenção, assistência ambulatorial, atendimento de 

urgência/emergência e de ensino/pesquisa; 

 

19.II - Substituiçãosubstituição de Entidade Hospitalarentidade hospitalar - troca de uma unidade 

hospitalar por outra equivalente que não se encontra na rede do produto; 

 

20.III - Redimensionamentoredimensionamento da Rede Hospitalarrede hospitalar por 

Reduçãoredução - supressão  de  um  estabelecimento hospitalar da rede do produto, cabendo às 

unidades restantes a absorção da demanda; e 

 

IV - Suspensão Temporária do Atendimento Hospitalar- suspensão temporária do atendimento 

hospitalar - suspensão das atividades de uma entidade hospitalar, por determinado período, podendo 

ser motivada pela realização de obra ou reforma no  espaço físico do prestador ou em decorrência de 

intervenção pública, sanitária ou fiscal. 

 

Art. 3º Quanto ao vínculo com a operadora de planos de assistência à saúde, a rede assistencial pode 

ser: 

ser: 

 

I - Própriaprópria: entidade hospitalar de propriedade da operadora de planos de assistência à saúde; 

ou II - Contratualizadacontratualizada: 

18.a) Diretadireta: relação formalizada por meio de instrumento jurídico assinado entre a operadora  

de planos de assistência à saúde e o prestador de saúde; ou 

 

19.b) Indiretaindireta: relação intermediada por outra operadora de planos de assistência à saúde. 

 

Art. 4º A disponibilidade dos serviços pode ser: 

 

a) TotalI - total: contratação de todos os serviços disponibilizados pela entidade hospitalar; ou 

 

Parcial II - parcial: contratação de parte dos serviços disponibilizados pela entidade hospitalar. 

Art. 5º A alteração de rede hospitalar por substituição de entidade hospitalar ou redimensionamento 

de rede hospitalar por redução poderá ser motivada por: 

 

I - interesse da própria operadora de planos de assistência à saúde; II - interesse exclusivo da entidade 

hospitalar; 
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14.III - encerramento das atividades da entidade hospitalar; ou 

 

15.IV - rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora de planos de assistência à 

saúde intermediária, nos casos de contratação indireta. 

 

Art. 6º Será considerado encerramento das atividades da entidade hospitalar quando: I - ocorrer o 

fechamento total do estabelecimento; 

14)II - forem extintas todas as atividades hospitalares contratadas pela operadora; eou 

 

15)III - a prestação de todas as atividades hospitalares passar a ser exclusiva para o Sistema Único 

de Saúde - SUS. 

 

Parágrafo único. No caso do inciso II do caput deste  artigo,  caso  a  operadora  de  planos  de  

assistência  à saúde mantenha o contrato com a entidade hospitalar para prestação de serviços não 

hospitalares, deverá atualizar o cadastro do prestador no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde - 

CNES, conforme as disposições da IN/DIPROInstrução Normativa ANS n° 433, de 530 de junhomarço 

de 20132022. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção I 

Da Solicitação de Substituição de Entidade Hospitalar ou de Redimensionamento de Rede 

por Redução 

 

Subseção I 

Da Do Sistema e da Documentação 

 

Art. 7º Para fins de solicitaçãoAs solicitações de substituição de entidade hospitalar ou de 

redimensionamento de rede por redução, a operadora de planos de assistência à saúde deverá 

encaminhar, sob pena de devolução da documentação:nos termos previstos na presente Resolução 

Normativa, deverão ser realizadas por meio eletrônico, através do sistema web “Solicitação de Alteração 

de   Rede   Hospitalar”,   disponível   no portal operadoras do sítio institucional da ANS na internet - 

https://www.gov.br/ans/pt-br. 

 

I - solicitação de alteração de rede hospitalar, em atendimento ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, conforme modelo disponível no Anexo I, juntamente com o Anexo I-A no caso de 

https://www.gov.br/ans/pt-br
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substituição de entidade hospitalar e/ou com o Anexo I-B no caso de redimensionamento de rede por 

redução, devidamente preenchidos e assinados pelo representante legal da operadora de planos de 

assistência à saúde; 

 

- cópia da§ 1º Não serão admitidas solicitações enviadas por outro meio senão pelo Sistema Web 

previsto no 

caput. 

 

II § 2º Quando devida, a Guia de Recolhimento da União - GRU e do respectivo comprovante de  

pagamento referente ao recolhimento da Taxa de Alteração de Dados do Produto -– TAP, quando 

necessário, nos termos da Resolução Normativa nº 89, de 15 de fevereiro de 2005; e 

 

III - lista contendo a identificação da(s) entidade(es) hospitalar(es), o(s) número(s) do(s) registro(s) 

do(s) produto(s) a ser(em) alterado(s) ou o(s) código(s) do(s) plano(s) a ser(em) alterado(s), no caso de 

planos celebrados anteriormente a 2 de janeiro de 1999, conforme modelo disposto no Anexo II. 

 

§ 1º Nos casos de substituição de entidade hospitalar, a operadora de planos de assistência à saúde 

deverá informar os serviços efetivamente contratados com  a  entidade  hospitalar  a  ser  excluída  e 

com a entidade hospitalar a ser incluída, conforme modelo disposto no Anexo I-A. 

 

§ 2º No caso de redimensionamento de rede por redução, a operadora de planos de assistência 

à saúde deverá informar a(s) entidade(s) hospitalar(es) o(s) prestador(es) indicadas para absorção, 

conforme modelo disposto no Anexo I-B. 

 

§ 3º A operadora de planos de assistência à saúde deverá atestar, mediante declaração, constante no 

Anexo III, que a rede assistencial disponível fins de alteração de rede hospitalar, será capaz de atender 

à demandagerada exclusivamente através do sistema, no ato da  solicitação,  nos prazos definidos na  

termos  da  Resolução  Normativa nº 259, de 2011 nº 493, de 29 de março de 2022, sendo esta 

admitida e considerada somente a partir da compensação do respectivo pagamento. 

 

§ 4º3º Caso a solicitação de alteração de rede hospitalar seja  motivada  pelo  encerramento  das 

atividades da entidade hospitalar, é necessário o encaminhamento de um dos seguintes documentos 

comprobatóriosa operadora poderá apresentar, para fins de comprovação do encerramento das 

atividades do prestador, os seguintes documentos, não excetuando outros que comprovem a referida 

motivação: 

16)a) declaração de gestor ou órgão público local competente; 

 

17)b) declaração de responsável pela entidade hospitalar; 

 

18)c) comprovante da situação cadastral do estabelecimento no CNES, exceto por motivo desativado 

"outros"; ou; 
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19)d) notícias publicadas em meios de comunicação de massa.; 

 

e) § 5ºcomprovante da situação cadastral do estabelecimento na Receita Federal; 

 

f) ata notarial. 

 

§ 4º Caso a solicitação de alteração de rede hospitalar seja motivada por interesse  exclusivo  da 

entidade hospitalar, é necessário o encaminhamentonecessária a obtenção de documentação 

proveniente da entidade hospitalar, informando a rescisão contratual, devidamente identificado e 

assinado. 

 

§5º Caso a alteração de rede hospitalar seja por substituição de entidade hospitalar,  a  operadora deverá 

apresentar, para fins da comprovação da equivalência entre os prestadores, o Anexo I-A do presente 

normativo, devidamente preenchido. 

 

§ 6ºArt. 7º-A A partir de 1º de março de 2018, as solicitações de substituição de entidade hospitalar 

ou de redimensionamento de rede por redução, nos termos previstos na presente instrução normativa, 

deverão ser realizadas por meio eletrônico, através  do  sistema  web  “Solicitação  de  Alteração  de 

Rede Hospitalar”, disponível no portal operadoras do sítio institucional da ANS na internet - 

www.ans.gov.br. (Incluído pela IN/DIPRO nº 54, de 2018) 

 

§ 1º As informações constantes nos Anexos desta IN passarão a ser fornecidas à ANS exclusivamente 

por meio do sistema previsto no caput. 

 

§ 2º Todas as documentações comprobatórias das motivações do pedido, tais como as previstas 

nonos 

§4º§§3º e §5º do4˚deste artigo 7º e no §2º do artigo 9ºart. 8º, inclusive quanto à equivalência dos 

prestadores para fins de  substituição, devem permanecer no domínio da operadora de planos de 

assistência à saúde, devendo ser encaminhadas à ANS sempre que solicitado . 

 

§ 3º Quando devida, a Guia de Recolhimento da União - GRU referente ao recolhimento da Taxa de 

Alteração de Dados do Produto – TAP, para fins de alteração de rede hospitalar, será gerada 

exclusivamente através do sistema, no ato da solicitação, nos termos da RN nº 89, de 2005, sendo 

esta admitida e considerada somente a partir da compensação do respectivo pagamento. 

 

§ 4º§ 7º A vigência da alteração da rede assistencial hospitalar decorrente da solicitação será 

indicada pela operadora, devendo ser considerada a referida data para fins de atualização dos 

meios de divulgação da rede assistencial e da comunicação aos beneficiários. 

 

§ 5º8º O manual de orientações para utilização do sistema, com detalhamento dos campos para 

preenchimento da operadora, estará disponível no sítio institucional da ANS na internet - 

https://www.ans.gov.br/ans/pt-br. 

 

https://www.gov.br/ans/pt-br
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§ 6º A partir da data prevista no caput, as solicitações de substituição de entidade hospitalar ou de 

redimensionamento de rede por redução, tratadas nesta IN, recebidas em meio  físico,  serão 

inadmitidas e desconsideradas, observado o disposto na IN nº 52, de 27  de  janeiro  de  2017,  da 

DIPRO, que dispõe sobre a comunicação eletrônica entre a Diretoria de Normas e Habilitação dos 

Produtos – DIPRO e as operadoras de planos privados de assistência à saúde. 

 

Art. 8º Serão devolvidas as solicitações de abertura do processo de alteração de rede hospitalar cuja 

documentação esteja incompleta, sem assinatura do representante legal da operadora de planos de 

assistência à saúde ou em desacordo com esta Instrução Normativa. 

 

Subseção  II Da Rede Indireta 

 

Art. 9º8˚. Para fins de alteração de rede hospitalar contratada indiretamente, a operadora de planos de 

assistência à saúde deverá encaminhar requerimento de alteração, de acordo comcumprir os critérios 

estabelecidos na presente InstruçãoResolução Normativa. 

 

§ 1º A operadora de planos de assistência à saúde que contrata a  entidade  hospitalar  de  forma 

indireta e pretenda solicitar a substituição de entidade hospitalar ou o redimensionamento de rede 

hospitalar por redução, somente deve recolher a TAP caso a operadora de planos de assistência à 

saúde que mantém a relação direta com a entidade hospitalar não tenha obtido autorização para a 

exclusão, nos termos da Resolução Normativa nº 89493, de 15 de fevereiro de 20052022. 

 

§ 2º A operadora de planos de assistência à saúde que contrata a  entidade  hospitalar  de  forma 

indireta e pretenda solicitar a substituição de entidade hospitalar ou o redimensionamento de rede 

por redução, já autorizado para a operadora de planos de assistência à saúde intermediária, deverá 

encaminharguardar cópia do ofíciode documento emitido pela ANS a esta operadora de planos de 

assistência à saúde autorizando a exclusão da entidade hospitalar. 

 

§ 3º A operadora de planos de assistência à saúde que contrata  a  entidade  hospitalar  de  forma 

indireta e pretenda contratá-la de forma direta ou manter a relação indireta através  de  outra operadora 

de planos de assistência à saúde intermediária, deverá promover a alteração dos dados da entidade 

hospitalar no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde informado à ANS, de acordo com os 

procedimentos previstos na IN/DIPROInstrução Normativa ANS n° 433, de 5 de junho de 20132022. 

 

Seção II 

Da Suspensão Temporária do Atendimento no Prestador Hospitalar 

 

Art. 109˚. 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. 
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Parágrafo único. Na hipótese de suspensão temporária do atendimento hospitalar na entidade 

hospitalar, a operadora de planos de assistência à saúde deverá: 

 

18.I - 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 2011que trata da garantia de atendimento dos 

beneficiários de plano privado de assistência à saúde; 

 

19.II - 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; e 

 

20.III - manter comprovação da suspensão temporária do  atendimento  hospitalar  na  entidade 

hospitalar, para fins de eventual fiscalização da ANS. 

 

Art.  11. 10. Caso  a  operadora  de  planos  de  assistência  à  saúde  opte  por  solicitar  substituição  

de entidade hospitalar ou redimensionamento de rede por redução, nos casos de suspensão 

temporária do atendimento hospitalar no prestador, deverá obedecer as regras estabelecidas nesta 

InstruçãoResolução Normativa. 

 

Art. 1211. Caso ocorra o encerramento das atividades hospitalaresdahospitalares da entidade 

hospitalar, a operadora de planos de assistência à saúde fica obrigada a solicitar a substituição de 

entidade hospitalar ou o redimensionamento de rede por redução. 

 

Seção III 

Da Responsabilidade da Operadora 

 

Art. 1312. A operadora de planos de assistência à saúde é responsável pelas informações prestadas nas 

solicitações de substituição de entidade hospitalar ou de redimensionamento de rede por redução. 

 

Art. 1413. Nos casos de substituição de entidade hospitalar e de redimensionamento  de  rede  por 

redução, a operadora de planos de assistência à saúde  deverá  garantir  aos  beneficiários  a 

manutenção do acesso aos serviços ou procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos artigos 10, 10-A, 10-B, 10- 

C e 12 da Lei n° 9.656, de 1998, nos prazos definidos na Resolução Normativa nº 259,resolução que 

trata  da  garantia  de 17atendimento dos beneficiários de junhoplano privado de 2011assistência à 

saúde. 

 

Art. 1514. Todos os cadastros de estabelecimentos da rede assistencial dos produtos e suas alterações 

deverão permanecer na operadora de planos de assistência à saúde pelo período mínimo de 5 

(cinco) anos. 
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Art. 16. A exclusão de entidades hospitalares da rede assistencial dos  produtos  da  operadora  de 

planos de assistência à saúde, mediante a atualização dos meios de divulgação da rede assistencial 

e da comunicação aos beneficiários deverá ocorrer após: 

 

I - a autorização da alteração de rede hospitalar pela ANS, quando se tratar de interesse da própria 

operadora de planos de assistência à saúde; 

 

II - a solicitação de alteração de rede hospitalar na ANS, quando se tratar de interesse exclusivo da 

entidade hospitalar, de encerramento das atividades da entidade  hospitalar  ou  de  contratação indireta 

de rede, na hipótese prevista no §2º do artigo 9º desta Instrução Normativa. 

 

Parágrafo único. Na situação prevista no inciso II, quando da análise do processo administrativo de 

alteração de rede hospitalar, caso não haja a comprovação  do  encerramento  de  atividades  da 

entidade hospitalar ou da rescisão contratual por interesse da entidade hospitalar, a operadora de 

planos de assistência à saúde estará sujeita às penalidades cabíveis. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 1715. Para fins de monitoramento da veracidade das informações prestadas pela  operadora  de 

planos de assistência à saúde, a ANS poderá, a qualquer tempo, proceder à verificação dos dados 

declarados. 

 

 Parágrafo   único.   Caso   sejam   identificados   indícios   de   envio   de   informações   inverídicas,   

a operadora de planos de assistência à saúde fica sujeita à aplicação das medidas administrativas e 

penalidades previstas na legislação em vigor. 

 

Art. 1816. Não estão contempladas neste normativo as seguintes alterações: I - inclusão de 

prestadores de serviços hospitalares e não hospitalares; 

II II - exclusão de prestadores de serviços não hospitalares; e III  
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III - alteração de dados cadastrais dos prestadores. 

 

§ 1º A operadora de planos de assistência à saúde deve realizar as alterações descritas nesse artigo, 

na forma descrita na IN/DIPRO nº 43Instrução Normativa ANS n° 3, de 5 de junho de 20132022, por 

meio do formato XML (Extensible Markup Language).§). 

 

§ 2º Nos procedimentos previstos na IN/DIPROInstrução Normativa ANS n° 433, de 5 de junho de 

20132022, o pedido deverá ser encaminhado por meio de arquivo eletrônico, com a informação do 

número da Guia de Recolhimento da União - GRU relacionada à respectiva Taxa  de  Alteração  de  

Dados  de Produto - TAP recolhida, quando devida. 

 

Art.  

Art. 19. O caput do artigo 2º da IN/DIPRO nº 43, de 5 de junho de 2013, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

"17. Ficam revogadas: 

 

I – a Art. 2º Os seguintes procedimentos não estão contemplados no estabelecido pelo artigo 1º 

desta IN e devem ser encaminhados por meio de documento assinado pelo representante legal da 

operadora de planos de assistência à saúde, nos termos de Instrução Normativa específica  da  nº 46, 

de 3 de outubro de 2014, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos; e 

 

II – a Instrução Normativa nº 54, de 06 de fevereiro de 2018, da Diretoria de Normas e Habilitação 

dos Produtos - DIPRO. 

 

Art. ......................................................................................."       (NR) 

 

Art. 20. A IN/DIPRO nº 23, de 1 de dezembro de 2009, passa a vigorar acrescida dos seguintes 

dispositivos: 

 

"Art. 5º-A. Todos os prestadores da rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde 

(entidades hospitalares, consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem estar informados no 

Cadastro de Estabelecimentos de Saúde da ANS. 

 

§ 1º A rede assistencial oferecida aos beneficiários deverá contemplar os serviços necessários ao 

atendimento de todas as doenças previstas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, observando o rol de procedimentos em vigor. 

 

§ 2º As entidades com assistência hospitalar e os serviços de urgência e emergência necessitam de 

vinculação à solicitação de registro do plano de saúde de segmentação hospitalar ou referência. 

 

§ 3º No plano de segmentação ambulatorial, apenas as entidades ou  serviços  de  urgência  e 

emergência deverão ser vinculados à solicitação de registro de produto." 
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Art. 21. O caput do artigo 7º e o item b do inciso I do artigo 12, ambos da IN/DIPRO nº 23, de 1 de 

dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 7º No envio pelo aplicativo RPS das informações referentes à rede assistencial, deverão ser 

informados todos os prestadores de serviços, da rede própria e/ou contratualizada, direta ou 

indiretamente, necessários ao atendimento integral da cobertura prevista nos artigos 10, 10-A e 12 

da Lei n° 9.656, de 1998. 

 

......................................................................................."        (NR) 

 

"Art.      12      ................................................................................... 

................................................................................................... 

 

b) a disponibilidade de prestadores de serviços, nos termos dos artigos 5º-A e 7º da presente Instrução 

Normativa. 

 

......................................................................................."       (NR) 

 

Art. 22. Revogam-se o artigo 18 e seus parágrafos e o artigo 19 e os Anexos IV e IV-A da IN/DIPRO 

nº 23, de 1 de dezembro de 2009. 

 

Art. 23. Os Anexos I, I-A, I-B, II e III estarão disponíveis no sítio eletrônico da ANS para consulta e 

cópia no endereço eletrônico www. ans. gov. br. 

 

Art. 24. Esta InstruçãoResolução Normativa entra em vigor 30 dias após sua publicaçãoem 1º de 

fevereiro de 2023. 

 

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO 

 

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja , publicados 

no Diário Oficial. 

Anexo 

 

 

Alteracões 

 

IN/DIPRO nº 54, de 2018 IN/DIPRO nº 43, de 2013 IN/DIPRO nº 23, de 2009 

[Voltar] 
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ANEXO 

 

 

 

 

CORRELAÇÕES: 

 

Decretonº 10.139, de 2019 Lei nº 9.961, de 2000 

RR nº 21, de 2022 

 

 

 

 

A RN nº 568 revogou: IN nº 46,  de  2014  e IN nº 54, de 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDEyNA%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MjgwNQ%3D%3D
https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=MzUzNw%3D%3D
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IN 28 COMPARADA COM A IN 23 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA – INANS Nº 2328, DE 116 DE DEZEMBRO DE 

2009 DA DIRETORIA DE NORMAS E HABILITAÇÃO DOS 

PRODUTOS2022 

 

 

Dispõe sobre os procedimentos do Registro 

de Produtos, previstos na Resolução 

Normativa - RN nº 85, de 7 de dezembro 

de 2004, e revoga as Instruções Normativas 

– INs DIPRO nº 15, de 14 de dezembro de 

2007, e a  nº 17, de 17 de dezembro de 2008. 

 
[Anexo da IN/DIPRO nº 23] 

 

[Índice][Correlações][Alterações][Revogações] 

 

O Diretor responsável pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos -  DIPRO  da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que  dispõem  a  alínea  “a”  do inciso I do artigo 

85, da Resolução Normativa – RN n° 197, de 16 de julho de 2009, bem como os artigos 3º; 13, 

§ 1º; 22; 23, inciso I; 33; 37 e o Anexo II da RN nº 85, 7 de dezembro de 2004, alterada pelas 

Resoluções Normativas nº 100, 3 de junho de 2005, nº 124, de 30 de março de 2006, nº 144, de 2 de 

janeiro de 2007, nº 160, de 3 de julho de 2007, nº 175, de 22 de setembro de 2008, nº 189, de 2 de 

abril de 2009, e nº 196, de  14  de  julho  de  2009, resolve: 

 

 
Dispõe sobre os procedimentos do Registro de 

Produtos. 

 

 

 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde  Suplementar  –  ANS,  para  atendimento  ao 

Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e em vista o que dispõem os incisos VI, VII e VIII do 

artigo 28, o inciso VII do artigo 42 e o artigo 46, todos da Resolução Regimental nº 21, de 26 

de janeiro de 2022, resolve adotar a presente Instrução Normativa. 

 

CAPÍTULO I 
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por objeto estabelecer normas sobre os procedimentos 

para concessão, manutenção e  cancelamento  dos  registros  dos  produtos junto à ANS de que trata 

a Resolução Normativa – RN n° 197, de 16 de julho de  2009, bem como os artigos 3º; 13, § 1º; 22; 

23, inciso I; 33; 37 e o Anexo II da RN nº 85, 7 de dezembro de 2004, alterada pelas Resoluções 

Normativas nº 100, 3 de junho de 2005, nº 124, de 30 de março de 2006, nº 144, de 2 de janeiro de 

2007, nº 160, de 3 de julho de 2007, nº 175, de 22 de setembro de 2008, nº 189, de 2 de abril 

de 2009, e nº 196, de 14 de julho de 2009, e revogar as Instruções Normativas – INs nº 15, de 

14 de dezembro de 2007, e a nº 17, de 17 de dezembro de 20081º A presente Instrução Normativa 

tem por objeto estabelecer normas sobre os procedimentos para concessão, manutenção e 

cancelamento dos registros dos produtos junto à ANS. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção I 

Da Solicitação do Registro de Produto 

 
Art. 2º Para obtenção do registro de produto, é necessário o envio das informações previstas na RN 

n° 85, de 2004, e suas posteriores alterações, peloregulamentação em vigor por meio do 

aplicativo de Registro de Planos de Saúde (RPS), na última versão disponível no endereço eletrônico 

www.ans.gov.br,na página institucional da ANS na internet - www.gov.br/ans, e o encaminhamento 

dos seguintes documentos: 

 
II-I - documento de solicitação de registro de produto, assinado e com identificação do 

representante da operadora junto à ANS, contendo o Nome Comercial do(s) produto(s) 

informado(s) no aplicativo; e 

 
III-II - comprovante de incorporação de informações emitido  na  “Verificação  de  Incorporação  de 

Dados”, no endereço eletrônicona página institucional da ANS na internet - 

www.ans.gov.br.www.gov.br/ans. 

 
I – O Planejamento Assistencial do Produto, conforme artigo 7º-A e na forma do Anexo 

V da presente Instrução Normativa. (Incluída pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010). 

 
III – O Planejamento Assistencial do Produto, conforme artigo 7º-A e na forma do Anexo V da 

http://www.gov.br/ans
http://www.gov.br/ans
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presente Instrução Normativa, exceto para os produtos que irão operar exclusivamente na 

modalidade de livre acesso a prestadores. (Redação dada pela RN nº 259, de 17 de Junho de 

2011)
[1] 

(Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Parágrafo único. A documentação incompleta ou em desacordo com os itens acima será 

devolvida para que a operadora regularize no prazo de até 30 (trinta) dias, após a comunicação, 

contados do recebimento. 

 

Subseção I 

Do Envio e Análise Eletrônicos das Informações 

 
Art. 3º Para cadastrar as informações  no  aplicativo  RPS,  antes  de  solicitar  eletronicamente  o 

registro de produto, a operadora deverá: 

 
– 

I-I - recolher a Taxa de Saúde Suplementar por Registro de Produto (TRP), conforme definido 

na Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e detalhado na RNResolução Normativa nº 89493, de 1529 

de fevereiromarço de 20052022, e posteriores alterações; e 

 
II-II –- encaminhar a Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP), respeitando a exigência 

normativa específica. 

 
Art. 4º Quanto à NTRP, deve-se observar: 

 
I –- para o  produto com formação de preço pós-estabelecido não  está no  escopohá  obrigação  

de  envio  da Resolução - RDC nº 28, de 26 de junho de 2000,  NTRP, tendo em vista que o  valor  

da  contraprestação  pecuniária  é  estabelecido  após  realização  das despesas com as coberturas 

contratadas; 

II  - os documentos da NTRP, previstos no anexo IV da Instrução Normativa - IN nº 8, da 

DIPRO, de 27 de dezembro de 2002na regulamentação em vigor, e a declaração de suficiência dos 

valores estabelecidos para as contraprestações pecuniárias  deixam  de  ser  encaminhados, devendo 

permanecer na operadora pelo período mínimo de cinco anos; 

 
IIIII - Nosnos planos Coletivos, não poderá haver distinção quanto ao valor da contraprestação 

pecuniária entre os beneficiários, dependente ou titular, que vierem a ser  incluídos  no contrato e os 

a ele já vinculados, dentro de uma mesma faixa etária; 
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IIIIV - Nosnos planos Individuais ou Familiares, quando ocorrer inclusão de um novo dependente, 

a contraprestação pecuniária deverá ser cobrada com base em uma das seguintes regras: 

 
Va) o valor da tabela de comercialização adotada na contratação do titular, cuja atualização 

poderá se dar com base nos reajustes autorizados pela ANS aplicados ao contrato; ou 

 
VIb) o valor da contraprestação pecuniária do titular, ajustado de  acordo  com  as  variações 

entre as faixas etárias apresentadas no contrato, quando for o caso. 

 
Art. 4º-A5º Para cadastrar as informações no aplicativo RPS, a operadora deverá observar as 

disposições do Manual do Usuário do Sistema de Registro de Planos de  Saúde  - - RPS, disponível 

no endereço eletrônico da ANS na internet. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, 03/10/2014) 

 
Art. 5º6º No envio das informações referentes às características gerais deverão ser observadas as 

definições constantes no anexo II da RN n° 85, de 2004, e suas posteriores alteraçõesna 

regulamentação em vigor sobre o tema. 

 
Parágrafo único. É vedado estabelecer nomes comerciais que possam confundir ou induzir o 

beneficiário a erro sobre as características do produto. 

 
Art. 5º-A.7º Todos os prestadores da rede assistencial da operadora de planos de assistência à saúde 

(entidades hospitalares, consultórios, clínicas ambulatoriais e SADT) devem estar informados no 

Cadastro de Estabelecimentos de Saúde da ANS. (Incluído pela IN/DIPRO nº 46, 03/10/2014) 

 
§ 1º A rede assistencial oferecida aos beneficiários deverá contemplar os serviços necessários ao 

atendimento de todas as doenças previstas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, observando o rol de procedimentos em vigor. (Incluído pela 

IN/DIPRO nº 46, 03/10/2014) 

 

§ §2º As entidades com assistência hospitalar e os serviços de urgência e emergência necessitam 

de vinculação à solicitação de registro do plano de saúde de segmentação hospitalar ou referência. 

(Incluído pela IN/DIPRO nº 46, 03/10/2014) 

 
§ 3º No plano de segmentação ambulatorial, apenas as entidades  ou  serviços  de  urgência  e 

emergência deverão ser vinculados à solicitação de registro de produto. (Incluído pela IN/DIPRO nº 

46, 03/10/2014) 

 

Art. 6º No aplicativo RPS, para o cadastramento dos  temas  referentes  ao  Instrumento Jurídico, a 
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operadora deverá observar o Manual de Elaboração de Contratos de Planos de Saúde constante 

no Anexo I desta Instrução Normativa com teor idêntico ao do Anexo II da IN - DIPRO nº 22, de 

8 de outubro de 2009, podendo utilizar: (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
I – os dispositivos, com codificação especial (DIJ), disponíveis no endereço eletrônico da 

ANS www.ans.gov.br, no perfil “operadoras”, classificadas por tema, modalidade de 

operadora, tipo de contratação, cobertura assistencial e abrangência geográfica do 

produto; 

 

II - os dispositivos de instrumentos jurídicos de outro produto que esteja de acordo 

com a legislação em vigor, informando seu código de identificação; ou 

 

III - novos dispositivos que deverão ser cadastrados pela operadora no aplicativo RPS. 

 

 

Art. 8ºParágrafo único. A partir da publicação desta IN, serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ans.gov.br, perfil Operadora, os Contratos Orientadores, que são referências 

práticas para elaboração do Instrumento Jurídico. 

 
Art. 7º No envio pelo aplicativo RPS das informações referentes à rede assistencial, deverão ser 

informados todos os prestadores de serviços vinculados à operadora,  da  rede  própria e/ou 

contratualizada direta ou indiretamente, necessários ao atendimento integral da cobertura prevista 

nos artigos 10, 10-A e 12, da Lei n° 9.656, de 1998, com o respectivo número de registro no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. 

 
Art. 7º No envio pelo aplicativo RPS das informações referentes à rede assistencial, deverão ser 

informados todos os prestadores de serviços,  da  rede  própria  e/ou  contratualizada, direta ou 

indiretamente, necessários ao atendimento integral da cobertura  prevista  nos artigos 10, 10-A, 10-

B, 10-C e 12, da Lei n° 9.656, de 1998, obedecendo, ainda, ao disposto no anexo IV. (Redação dada 

pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010). 

 

§1º A operadora deverá garantir prestadores para os serviços e procedimentos definidos no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral da cobertura prevista nos 

artigos 10, 10-A e 12, da Lei n° 9.656, de 1998, no município onde o beneficiário o demandar, 

desde que seja integrante da área  geográfica  de  abrangência definida no contrato firmado com o 

beneficiário. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010) 
[1] 

(Revogado pela RN nº 259, de 

17 de Junho de 2011) 
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§2º Na ausência de prestadores credenciados que ofereçam  o  atendimento  no  município onde o 

serviço ou o procedimento for demandado, a operadora deverá conceder autorização para 

atendimento em prestador escolhido pelo beneficiário no mesmo município, em até 5 (cinco) dias 

após a solicitação. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010)
[1] 

(Revogado pela RN nº 

259, de 17 de Junho de 2011) 

§3º A operadora ficará obrigada, a critério do beneficiário, caso este renuncie expressamente 

a faculdade preconizada §2º deste artigo, ou na ausência de autorização da operadora no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias após a solicitação: (Redação  dada  pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010) 

[1] 
(Revogado pela RN nº 259, de 17 de Junho de 2011) 

 

I – A garantir a disponibilização de prestador de serviços credenciado pela operadora para o 

atendimento demandado; ou (Redação dada pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010)[1] 

(Revogado pela RN nº 259, de 17 de Junho de 2011) 

 

II – A reembolsar os custos do atendimento prestado ao beneficiário no município 

onde o serviço ou o procedimento foi demandado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

(Redação dada pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010)
[1] 

(Revogado pela RN nº 259, de 17 de Junho 

de 2011) 

 

§4º Não existindo prestadores credenciados para serviço de urgência e emergência no município 

onde o atendimento é demandado, a operadora deve reembolsar os custos do atendimento prestado 

ao beneficiário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 28, de 

30/07/2010)
[1] 

(Revogado pela RN nº 259, de  17  de  Junho  de 2011) 

 

§5º Os demais casos de urgência e emergência e os produtos operados com acesso a livre escolha 

de prestadores obedecerão ao disposto no artigo 12, VI, da Lei nº 9.656, de 1998, e 

regu lamentaçã  o espec í f ica  . ( Redaçã o dad a pel a IN/DIPR O n º 28 , de 30/07/2010)
[1] 

(Revogado pela RN nº 259, de 17 de Junho de 2011) 

 
Art. 9º 
Art. 7º No envio pelo aplicativo RPS das informações referentes à rede assistencial, deverão ser 

informados todos os prestadores de serviços,  da  rede  própria  e/ou  contratualizada, direta ou 

indiretamente, necessários ao atendimento integral da cobertura  prevista  nos artigos 10, 10-A e 12 

da Lei n° 9.656, de 1998. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 46, 03/10/2014) 

 

Art. 7º-A O Planejamento Assistencial do Produto consiste em parâmetros que a operadora se 

compromete a cumprir para a operação do produto registrado, em relação aos serviços e 
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especialidades discriminados no Anexo V. (Incluída pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010) (Revogado 

pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Parágrafo único. Os parâmetros a serem informados são: (Incluída pela IN/DIPRO nº 28, de 

30/07/2010) 
[1]

 

Parágrafo único. A operadora deverá informar o Ajuste de Rede, que consiste na proporção mínima 

de prestadores de serviços e/ou leitos a ser mantida em relação à quantidade de beneficiários do 

produto, visando ao cumprimento dos prazos para atendimento fixados em Resolução Normativa 

específica editada pela ANS. (Redação dada pela RN nº 259, de 17 de Junho de 2011)
[1]

(Revogado 

pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
I – Tempo para atendimento – consiste no intervalo máximo, expresso em horas ou dias, no 

qual o beneficiário do produto receberá o atendimento ou serviço demandado; (Incluída pela 

IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010)[1](Revogado pela RN nº 259, de 17 de Junho de 2009) 

 
II – Ajuste de rede – consiste na proporção mínima de prestadores de serviços e/ou leitos 

a ser mantida em relação à quantidade de beneficiários do produto, visando à manutenção 

do tempo para atendimento informado. (Incluída pela IN/DIPRO nº 28, de 30/072010)[1] 

(Revogado pela RN nº 259, de 17 de Junho de 2009) 

 
Art. 8º Na composição da rede de prestadores hospitalares a serem vinculados ao registro de 

produto que tenha esta exigência, a operadora deverá disponibilizar leitos clínicos, pediátricos, 

cirúrgicos, obstétricos, psiquiátricos, de terapia intensiva e serviços de urgência e emergência 24 

horas, observando a abrangência geográfica, área de atuação e segmentação assistencial 

definida para o produto e conforme o previsto no anexo II desta IN.(Revogada pela IN/DIPRO nº 

28, de 30/07/2010) 

 
Art. 9º Na composição dos prestadores da rede da operadora será observada a disponibilidade 

dos serviços previstos no anexo II-A desta IN. (Revogada pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010) 

 
Art. 10 Para análise quanto à estrutura e serviços assistenciais disponíveis nos prestadores de 

serviço, serão considerados os constantes do CNES, inclusive quanto à disponibilidade destes na área 

prevista para cobertura assistencial do produto. 

 

Art. 10 Quanto à estrutura e serviços assistenciais disponíveis nos prestadores de serviço, serão 

considerados os constantes do CNES,  inclusive  quanto  à  disponibilidade  destes  na área prevista 

para cobertura assistencial do produto.(Redação dada pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010). 
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Art. 11 Para efeito das compatibilizações dispostas no Anexo III desta IN, também será considerada 

como Abrangência Geográfica Estadual a Área de Atuação relativa ao Distrito Federal. (Revogado 

pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Art. 12. Nas análises das solicitações de registro de produtos serão verificadas: 

 
XIIII –- a compatibilidade com os normativos vigentes das características informadas do produto 

listadas a seguir: 

 
✓a) segmentação assistencial, tipo de contratação, área geográfica de abrangência, área de atuação, 

padrão de acomodação em internação, acesso a livre escolha de prestadores, fator  moderador, 

formação do preço, condições de vínculo do beneficiário em planos coletivos, serviços e coberturas 

adicionais; e 

a) a conformidade da rede hospitalar do produto e da operadora com o disposto no 

artigo 8º e 9º desta IN; 

 

b) a disponibilidade de prestadores de serviços, em cumprimento ao Anexo IV desta 

Instrução Normativa; (Redação dada pela IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010) 

 

b)  
b) a disponibilidade de prestadores de serviços, nos termos dos artigos 5º-A7º e 7º8º da presente 

Instrução Normativa. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 46, 03/10/2014) 

 
I - a compatibilidade e validade dos temas do instrumento jurídico com as características do 

produto informadas; (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
XIVII - o envio de NTRP, quando 

requerido; IVIII - o recolhimento da 

TRP. 

§1º Após cientificar-se das pendências no endereço eletrônico www.ans.gov.br,na página institucional 

da ANS na internet - www.gov.br/ans, em relatório específico disponível no “acompanhamento de  

solicitações”,  a  operadora  deverá,  no  prazo de 30 (trinta) dias, promover o ajuste das condições 

de operação do produto quando imprecisas ou conflitantes com a legislação em vigor, ou o envio 

de esclarecimentos. 

http://www.gov.br/ans


 

  
    

Voltar 

 

§1º Após cientificar-se das pendências no endereço eletrônico www.ans.gov.br, em relatório 

específico disponível no “acompanhamento de  solicitações”,  a  operadora  deverá,  no  prazo de 30 

(trinta) dias, promover o ajuste das condições de operação do produto quando imprecisas  ou  

conflitantes  com  a  legislação  em  vigor.  (Redação  dada  pela  IN/DIPRO  nº 28, de 30/07/2010) 

 
§ §2º Após o envio de novo arquivo e caso a segunda análise continue identificando não 

cumprimento dos requisitos, será gerado novo relatório de  pendências,  cujo  conteúdo também 

estará disponível no “acompanhamento de solicitações“,”, e  a  operadora  terá  a terceira e última  

oportunidade  para cumprí-los no prazo de 30trinta dias. 

 
Art. 1311. Ocorrendo a inércia da operadora e vencidos os prazos dispostos no artigo 1210 ou, após 

o terceiro envio as incorreções e/ou insuficiências não tenham  sido  sanadas,  a  solicitação  será 

indeferida. 

Subseção II 

Da Concessão do Registro de Produto 

 
Art. 1412. Após a incorporação de dados, e a análise das características informadas e da 

documentação encaminhada, serão verificados os seguintes requisitos para a concessão do registro 

de produto: 

 
I - a existência de plano-referência na situação de Ativo para comercialização, no mesmo tipo de 

contratação, quando obrigatório o seu oferecimento; ou 

 
✓II - a existência de plano com formação de preço pré-estabelecido na situação de Ativo para 

comercialização, no mesmo tipo de contratação, quando se tratar de solicitação de registro de 

um plano odontológico com formação de preço misto. 

 
Art. 1513. Verificada a conformidade de todos os  aspectos  será  concedido  o  registro  de produto, 

cujo número também estará disponível no endereço eletrônico www.ans.gov.br em 

“acompanhamento de solicitações”. 

 
Art. 1614. A operadora deverá obrigatoriamente entregar ao contratante cópia do 

Contrato/Regulamento contendo os temas do Instrumento Jurídico cadastrados na ANS de acordo 

com as orientações do Manual de Elaboração de Contratodos Contratos de Planos de Saúde, Anexo 

I desta Instrução Normativa de mesmo teor do Anexo II da IN - DIPRO nº 22, de 8 de outubro de 

2009. 

http://www.ans.gov.br/
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Parágrafo único.Art. 16. A operadora deverá obrigatoriamente entregar ao contratante cópia 

do Contrato/Regulamento contendo os temas de acordo com as orientações do Manual de 

Elaboração dos Contratos de Planos de Saúde, Anexo I desta Instrução Normativa. (Redação dada 

pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
§ 1º A cópia do Contrato/Regulamento de que trata este artigo deverá ser individualizada para 

cada plano registrado, sendo vedada a entrega de documento que contenha informações pertinentes 

a vários planos distintos, contendo a opção do contratante por determinado plano e/ou opção por 

módulos de segmentação assistencial. (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
§ 2º Após a concessão do registro de produto, o cadastramento dos temas do Instrumento Jurídico 

junto à ANS deverá estar sempre atualizado e em conformidade com o Contrato/Regulamento 

que está sendo comercializado ou disponibilizado. (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Parágrafo único. A cópia do Contrato/Regulamento de que trata este artigo deverá ser individualizada 

para cada plano registrado, sendo vedada a entrega de documento que contenha informações 

pertinentes a vários planos distintos, contendo a opção do contratante por determinado plano 

e/ou opção por módulos de segmentação assistencial. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 

Seção I-A 

 

Seção II 

Do Padrão XML Para Troca de Informações Entre as Operadoras e o RPS 

(Redação IN/DIPRO nº 43, de 05 de junho de 2013) 

 

Art. 16-A15. A troca de informações entre as operadoras e o RPS relativa aos procedimentos 

previstos nanesta Instrução Normativa – IN da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – 

DIPRO n° 43, de 2013, deverá ser realizada por meio eletrônico, no formato XML (Extensible Markup 

Language). (Incluído pela IN/DIPRO nº 43, de 05 de junho de 2013) (Alterado pela IN nº 3, de 

2022) 

 

Seção I-A 

Do Padrão XML Para Troca de Informações Entre as Operadoras e o RPS 

 
Art. 16-A. A troca de informações entre as operadoras e o RPS relativa aos procedimentos previstos 

na ), nos moldes da Instrução Normativa – IN da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos 
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– DIPRO nº 3, de 30 de março de 2022, deverá ser realizada por meio eletrônico, no formato XML 

(Extensible Markup Language) (Alterado pela IN nº 3, de 2022). 

 

 

 

 

Seção II 

Seção III 

Da Manutenção do Registro de Produtos 

 
Art. 16-B. Na operação de alienação de carteira será exigida, quando for o caso, cópia do 

comprovante de pagamento da respectiva Taxa de Alteração de Produto (TAP) por todo  registro  de  

produto alterado, ressalvadas as hipóteses previstas no § 4º, do artigo 20 da Lei nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 

Subseção I 

Das Alterações de Dados do Registro de 

Produtos (Incluído pela RN nº 324, de 

18/04/2013) 

 

Subseção I 

Das Alterações de Nome do Produto 

 
Art. (Redação dada pela IN/DIPRPO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Art. 17 O pedido de alteração de dados nos registros de produtos, somente poderá ser implementado 

nos produtos enviados para regularização em atendimento à RN nº  85,  de 2004, e suas posteriores 

alterações, e nos registros concedidos após a aludida RN. (Incluído pela RN nº 324, de 18/04/2013) 

 

Art. 1717. O pedido de alteração do nome do produto, somente poderá ser implementado nos 

produtos regularizados nos termos da Resolução Normativa nº 85, de  7  de  dezembro  de 2004, e 

suas posteriores alterações, e nos registros concedidos após a aludida RN. (Redação dada pela 

IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014)regulamentação em vigor. 

 
Parágrafo único. O pedido deverá ser encaminhado por meio de documento assinado  pelo 

representante legal da operadora, juntamente com cópia  do  comprovante  de  pagamento  da 

respectiva Taxa por Alteração de Dados do Produto (TAP). 
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§ 1º O pedido deverá ser encaminhado por meio de documento assinado pelo representante legal da 

operadora, juntamente com cópia  do  comprovante  de  pagamento  da  respectiva Taxa por 

Alteração de Dados do Produto (TAP).(Redação dada IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010) 

§ 1º Exceto para os procedimentos previstos na IN DIPRO n° 43, de 5 de junho de 2013, o pedido 

deverá ser encaminhado por meio de documento assinado pelo representante legal da operadora, 

juntamente com cópia do comprovante de pagamento da respectiva Taxa por Alteração de Dados do 

Produto (TAP), quando devida. (Redação IN/DIPRO nº 43, de 05 de junho de 2013) (Revogado pela 

IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
§ 2º As solicitações de alterações do instrumento jurídico somente serão avaliadas quando se 

tratar de erro material e/ou de adequação a normativos vigentes e somente utilizando-se de 

Dispositivos Publicados. (Redação IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010) (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, 

de 03/10/2014) 

 
§ 3º A ANS poderá, quando motivada por razões  de  interesse  público,  disponibilizar aplicativo por 

meio do seu endereço eletrônico, para adequação do instrumento jurídico dos produtos a normativos 

vigentes. (Acrescentado pela IN/DIPRO nº 39,  de  31  de  Maio  de 2012) (Revogado pela IN/DIPRO 

nº 45, de 03/10/2014) 

 
§ 4º Nos procedimentos previstos na IN DIPRO n° 43, de 2013, o pedido deverá ser encaminhado por 

meio de arquivo eletrônico, com a informação do número da Guia de Recolhimento da União – 

GRU relacionada à respectiva TAP recolhida, quando devida.(Incluídopela IN/DIPRO nº 43, de 

05 de junho de 2013) (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Parágrafo único. O pedido deverá ser encaminhado por meio de documento assinado pelo 

representante legal da operadora, juntamente com cópia do comprovante de pagamento da 

respectiva Taxa por Alteração de Dados do Produto (TAP). (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014) 

Subseção I - AII 

Das Alterações de Rede de Prestadores Hospitalares (Incluído pela IN/DIPRO 

nº 45, de 03/10/2014) 

 
Art. 17-A18. A forma e os procedimentos  para  solicitação  de  substituição  de  entidade hospitalar 

e de redimensionamento de rede por redução serão disciplinados em Instrução Normativa específica 

da DIPRO. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014). 

 

Subseção IIIII 

Da Suspensão e Reativação do Registro de Produtos 
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Art. (Incluído pela RN nº 324, de 18 de abril de 2013) 

 
Art.18 As alterações que ocorram na rede de entidades hospitalares configuram alterações do 

registro de produto, devendo ser solicitadas pelas operadoras na forma dos anexos IV e IV-A. 

 
Art.18. As alterações que ocorram na rede de entidades hospitalares configuram alterações do 

registro de produto, devendo ser solicitadas pelas operadoras na forma do artigo 17 e dos 

Anexos IV e IV-A da presente IN, exceto para os procedimentos previstos na IN DIPRO n° 43, 

de 2013, cujo envio deverá ser eletrônico, no formato XML. (Redação IN/DIPRO nº 43, de 05 

de junho de 2013) (Revogado pela IN/DIPRO nº 46, de 03/10/2014) 

 
§ 1º Nos casos de alteração na rede hospitalar que configure substituição ou 

redimensionamento, as operadoras que contratam a entidade hospitalar de forma direta deverão 

encaminhar documento de pedido de alteração assinado pelo representante da operadora junto à 

ANS. (Revogado pela IN/DIPRO nº 46, de 03/10/2014) 

 
§ 2º As alterações decorrentes de redimensionamento ou substituição de entidade hospitalar 

autorizadas para a operadora que contratava o prestador de forma direta, conforme classificação 

definida no Anexo II da RN no 85, de 2004, serão automaticamente aplicadas para todas as 

operadoras que possuam este prestador informado no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde 

do RPS com o tipo de contratualização indireta e que apresente a operadora solicitante como 

intermediária. (Revogado pela IN/DIPRO nº 46, de 03/10/2014) 

 
§ 3° As operadoras que contratavam a entidade hospitalar de forma indireta e pretendam, após 

as alterações dispostas no parágrafo anterior, passar a contratá-la de forma direta ou manter a relação 

indireta através de outra operadora intermediária, poderão  solicitar alteração dos dados do 

prestador no seu Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, informado à ANS. (Revogado pela 

IN/DIPRO nº 46, de 03/10/2014) 

 
§ 4° As operadoras que contratam a entidade hospitalar de forma indireta e pretendam substituição 

ou redimensionamento de entidade hospitalar, que  não  tenha  sido  requerida pela operadora que 

mantém a relação direta com o prestador,  deverão  encaminhar documento de pedido de alteração 

assinado pelo representante da operadora junto à ANS. (Revogado pela IN/DIPRO nº 46, de 

03/10/2014) 

 
Art.19 Serão indeferidas e devolvidas as solicitações de abertura do processo de alteração de 

rede hospitalar cuja documentação  esteja incompleta  ou  em desacordo  com os  anexos IV e IV-A, 

bem como aquelas sem o comprovante de recolhimento da  Taxa  de  Alteração  de Dados do Produto 
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- TAP, quando devida. (Revogado pela IN/DIPRO nº 46, de 03/10/2014) 

 
Art. 20 Na operação de alienação de carteira será exigida, quando for o caso, cópia do comprovante 

de pagamento da respectiva Taxa de Alteração de Produto (TAP) por todo registro de produto 

alterado, ressalvadas as hipóteses previstas no § 4º, do artigo 20 da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro 

de 2000. (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Art. 20-A.19. A suspensão ou reativação de registro de produto a pedido da operadora, para fins de 

comercialização ou disponibilização, observará os seguintes critérios:(Incluído pela RN nº 324, de 

18 de abril de 2013): 

 
22.I - deverá ser formulada por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência da data pretendida 

para a suspensão ou reativação, contados da data da protocolização na ANS, contendo a identificação 

e assinatura do seu representante legal junto à Agência, o número  de  seu  registro,  o  número  de 

registro do produto e a data a partir da qual este será suspenso ou reativado; 

de seu registro, o número de registro do produto e  a  data  a  partir  da  qual  este  será suspenso 

ou reativado;(Incluído pela RN nº 324, de 18 de abril de 2013) 

 
23.II - somente será suspenso o registro de produto consideradoem situação "ativo", nos termos 

do inciso I do art. 12 da RN nº 85, de 2004;(Incluído pela RN nº 324, de 18 de abril de 

2013)conforme definição prevista na regulamentação em vigor sobre registro de produtos; 

 
24.III - não será suspenso o último plano referência, caso haja algum plano ativo no mesmo tipo de 

contratação;(Incluído pela RN nº 324, de 18 de abril de 2013); 

 
25.IV - não será suspenso o último plano odontológico com formação de preço pré-estabelecida, 

caso haja algum plano com formação de preço misto ativo no mesmo tipo de contratação; e 

(Incluído pela RN nº 324, de 18 de abril de 2013) 

 
26.V - somente será reativado o registro de produto consideradoem situação "ativo com 

comercialização suspensa", nos termos do art. 12, inciso II, da RN nº 85, conforme definição 

prevista na regulamentação em vigor sobre registro de 2004.(Incluído pela RN nº 324, de 18 de 

abril de 2013)produtos. 

 
Parágrafo único. Será devolvidoindeferido o pedido de suspensão  ou  reativação  de  registro  de 

produto cuja documentação esteja em desacordo com o disposto no inciso I.(Incluído pela RN nº 

324, de 18 de abril de 2013). 
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Seção IIIIV 

Do Monitoramento do Registro e Operação de Planos 

Art. 2120. Todos os planos registrados serão objeto de monitoramento. 

Parágrafo único. Irregularidade em tema do instrumento jurídico, rede assistencial ou econômico-

financeira na operação do produto, ensejará a suspensão temporária do registro para fins de 

comercialização ou disponibilização, bem como de  todos  os  registros  de produtos que 

apresentarem a mesma irregularidade, até que  seja  corrigida,  conforme disposto no artigo 21 da 

RN nº 85, de 2004, e suas posteriores alterações. (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
§ §1º Irregularidade contratual, irregularidade na rede de prestadores, irregularidade assistencial ou 

irregularidade econômico-financeira na operação do produto, ensejará a suspensão temporária do 

registro do produto para fins de comercialização ou disponibilização, bem como de todos os 

registros de produtos que apresentarem a mesma irregularidade, até que seja corrigida, conforme 

disposto no artigo 21 da RN nº 85, de 2004, e suas posteriores alterações. (Incluído pela IN/DIPRO 

nº 45, de 03/10/2014); 

 
§ 2º Nos casos de irregularidade contratual a suspensão ocorrerá nas seguintes hipóteses: (Incluído 

pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
I - operação de produto de forma diversa da registrada; (Incluído pela IN/DIPRO nº 

45, de 03/10/2014) 

27.II - operação de produto com nome do produto que possa confundir ou induzir o beneficiário 

a erro sobre as suas características; e (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 

28.III - operação de produto que não se enquadre no disposto no  artigo  1º,  inciso  I,  da  Lei 

9656, de 1998. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
§3º Excepcionalmente, quando se tratar de hipótese prevista no  inciso  I  do  §  2º,  não  ensejará 

alteração da situação do registro do produto, caso se constate que  o  nome  do produto adotado na 

comercialização não esteja  induzindo  o  beneficiário  ao  erro,  devendo ser adotado o procedimento 

disposto no art. 2221 desta instrução normativa. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014)Instrução Normativa. 

 
§ 4º Nos casos em que a irregularidade for identificada no âmbito da apuração de denúncias pela 

Diretoria de Fiscalização, a Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos, mediante solicitação, 

efetuará a suspensão do registro do produto. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 
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Art.  
Art. 22 A operadora será notificada para alteração de condições de operação do produto ou o 

envio de esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua notificação. 

 
Art. 22.21. Aplicada a suspensão, a operadora será notificada para alteração de condições de 

operação do produto ou envio de esclarecimentos, no prazo de até 10 (dez)  dias  contados  da  data  

de  sua notificação. (Redação dada pela IN/DIPRPO nº 45, de 03/10/2014) 

 
§ 1º Persistindo o não- atendimento aos requisitos solicitados na notificação ou não tendo sido 

enviada a resposta no prazo estabelecido no caput deste  artigo,  poderá  acarretar abertura de 

processo específico para decretação de regime especial de direção técnica, com a finalidade de 

ajuste da irregularidade em tema cadastrado para utilização nos instrumentos jurídicos, de rede 

assistencial e/ou de aspecto  econômico-financeiro  na operação do (s) produto (s).artigo, a Diretoria 

de Normas e Habilitação  de Produtos encaminhará procedimento à Diretoria de Fiscalização para 

adoção  das  providências cabíveis. 

 
§1º Persistindo o não atendimento aos requisitos solicitados na notificação ou não tendo sido enviada 

a resposta no prazo estabelecido no §1º deste artigo, a Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos 

encaminhará procedimento à Diretoria de Fiscalização para adoção das providências cabíveis. 

(Redação dada pela IN/DIPRPO nº 45, de 03/10/2014) 

 
§ 2º Uma vez verificada a regularização das condições de operação o plano retorna ao status de 

ATIVO para comercialização ou disponibilização. 

 
§2º Uma vez verificada a regularização das condições de operação, o plano retornará  aà situação 

anterior. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
§3º Não se aplicam o caput e o §1º deste artigo nos casos em que a irregularidade for identificada 

no âmbito de apuração de denúncias pela Diretoria de Fiscalização, sendo observadas as disposições 

da Resolução Normativa nº 48, de 2003. (Incluído pela IN/DIPRO. 

nº 45, de 03/10/2014) 

 

Seção IVV 

Do Cancelamento do Registro de Produto 

 
Art. 2322. O pedido de cancelamento de registro de produtos deverá observar o disposto no artigo 

23, da RN n° 85, de 2004, e suas posteriores alterações, bem como o previsto nesta INna 
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regulamentação em vigor, devendo ser encaminhado por meio de documento assinado pelo 

representante da operadora junto à ANS. 

 
Art. 2423. A análise de pedido de cancelamento de registro de produtos observará: 

 
21.I –- inexistência de beneficiário vinculado, verificada na base de dados atualizada do SIB; e 

 
22.II –- existência de pelo menos um registro de plano-referência para o tipo de contratação 

solicitada. 

 
Parágrafo único. A situação descrita no inciso II do caput deste artigo será desconsiderada, quando 

a análise for etapa precedente ao cancelamento  da  autorização  de  funcionamento  e  do registro 

da operadora. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

(Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 

Seção I 

Dos Planos Registrados com Contratação Individual e Familiar 

(Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Art. 25 Para verificação das operadoras quanto à conformidade com os normativos vigentes, serão 

disponibilizadas no endereço eletrônico www.ans.gov.br as características gerais, protocolo de NTRP 

e temas do instrumento jurídico enviado  para  a  ANS  de  todos  seus planos registrados. (Revogado 

pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Parágrafo único. Os temas dos instrumentos jurídicos dos planos que não possuem estas informações 

deverão ser cadastrados conforme as regras do artigo 6º. 

 
Art. 26. Caso as operadoras identifiquem alguma incongruência, deverão  ajustar  seus contratos na 

forma do artigo 6º, no prazo de 12 (doze) meses contados da publicação desta IN, disponibilizando 

aos beneficiários as novas versões dos Contratos/Regulamentos. (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014) 

 
Parágrafo único. Os documentos deverão ser entregues na forma prevista no artigo 16 desta IN. 
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Art. 27 No mesmo prazo descrito no artigo anterior deverão ser cadastrados 

os temas do Instrumento Jurídico no endereço eletrônico www.ans.gov.br. 

(Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Art. 28 Todas as informações do instrumento jurídico cadastradas no RPS 

ficarão disponíveis na página da ANS (www.ans.gov.br) e serão utilizadas para  

monitoramento  e ações de fiscalização. (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014) 

 
Parágrafo único. Caso não sejam cadastradas novas informações de Instrumento 

Jurídico no prazo de 12 (doze) meses contados da vigência desta IN, as 

informações já existentes no RPS serão consideradas, para fins de fiscalização e 

monitoramento. 

 

Seção II 

Das Solicitações de Registro Enviadas pelo Aplicativo RPS com 

Base na IN no 15. 

 
Art. 29. As solicitações de registro de produto encaminhadas na forma da IN nº 

15, de 14 de dezembro de 2007, alterada pela IN nº 17, de 17 de dezembro de 

2008, terão sua continuidade de acordo com a nova sistemática disposta nesta 

IN. 

 
Parágrafo único. As solicitações de registro de produtos serão disponibilizadas 

para serem reenviadas de acordo com as regras dispostas na Seção I do Capítulo 

II desta IN. 

 

Art. 29. As solicitações de registro de produto encaminhadas até 31/12/2009 terão 

continuidade da sua análise na forma da IN nº 15, de 14 de dezembro de 2007, e 

suas alterações posteriores. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 026, de 

17/02/2010). 

 
Art. 29 As solicitações de registro de produto encaminhadas na forma da IN nº 15, 

de 14 de dezembro de 2007, alteradas pela IN nº 17, de 17 de dezembro de 2008, 

terão sua continuidade de acordo com a nova sistemática disposta nesta IN. 

(Redação dada pela IN/DIPRO nº 27, de 08/04//2010) (Revogado pela IN/DIPRO 

nº 45, de 03/10/2014) 
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§ 1º As solicitações de registro de produtos serão disponibilizadas para serem 

reenviadas de acordo com as regras dispostas na Seção I do Capítulo II desta IN. 

(Redação dada pela IN/DIPRO nº 27, de 08/04//2010) 

 

§ 2º Para efeitos da concessão do registro permanecerá válida a conformidade 

normativa da rede assistencial verificada em análises anteriores. (Redação dada 

pela IN/DIPRO nº 27, de 08/04//2010) 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 3024. Submetem-se a essas INesta Instrução Normativa todos os 

produtos registrados, independente da data de concessão. 

 

Art. 31. Os produtos com contratação coletiva deverão observar as disposições 

quanto à atualização do instrumento jurídico estabelecidas na IN nº 22 de 08 de 

outubro de 2009. (Revogado pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Art. 3225. Os documentos mencionados nesta  Instrução deverão Normativa  

poderão  ser  encaminhados,  por meio eletrônico ou por correspondência 

endereçada à ANS, localizada na Avenida Augusto Severo, nº 84, Glória, CEP: 

20.021-040, Rio de Janeiro/ RJ, dentro  de  envelope  lacrado  e  identificado  por 

meio de etiqueta, com as seguintes informações: 

 
20.I –- razão social da operadora; 

 
I –- registro da operadora na ANS; e 

 
21.II – 

identificação 

da solicitação 
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– registro, 

alteração ou 

cancelamento 

de plano de 

saúde. III - 

identificação da 

solicitação: 

(Redação dada 

pela 

IN/DIPRPO nº 

45, de 

03/10/2014) 

30.a) registro de produto; (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
31.b) alteração de nome do produto; (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014) 

 
32.c) suspensão de registro de produto; (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014) 

 
33.d) reativação de registro de produto; ou (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014) 
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34.e) cancelamento de registro de produto. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014) 

 
Art. 3326. As operadoras que não complementaram os dados de seus produtos 

com registro provisório, de acordo com as exigências da RN nº 85, de 2004, e 

suas  posteriores alteraçõesa regulamentação em vigor, deverão fazê-lo através 

do aplicativo  Adequação  do Registro de Planos de Saúde - ARPS. 

- ARPS antes de iniciarem o processo para conformação do instrumento 

jurídico, conforme previsto nesta IN. 

 
Art. 33. As operadoras que não complementaram os dados de seus produtos com 

registro provisório, de acordo com as exigências da RN nº 85, de 2004, e suas  

posteriores alterações, deverão fazê-lo através do aplicativo Adequação do 

Registro de Planos de Saúde 

- ARPS. (Redação dada pela IN/DIPRPO nº 45, de 03/10/2014) 

 
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo ensejará a 

suspensão da comercialização do produto ou o cancelamento do registro de 

produto. 

 
Art. 33-A27. As demaiseventuais normas vigentes que  determinarem  a  

atualização  do  cadastro  dos temas do instrumento jurídico dos planos às suas 

disposições passam a disciplinar apenas a alteração dos contratos celebrados 

entre as partes. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014) 

 
§1º Não estarão sujeitas à aprovação prévia da ANS as alterações dos contratos 

tratados no caput, sendo responsabilidade da operadora observar o 

cumprimento dos  normativos vigentes. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 

03/10/2014) 

 
§2º Os produtos cuja comercialização tenha sido suspensa exclusivamente por não 

adequação do cadastro do instrumento jurídico à RNResolução Normativa nº 

195, de 2009, ou por divergências no texto do instrumento jurídico cadastrado 

poderão ter sua situação de registro alterada para "Ativo", mediante solicitação 

da operadora, desde que declare que somente receberão beneficiários titulares 
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os contratos que estiverem adequados à legislação em vigor. (Incluído pela 

IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014) 

 
§3º Os produtos cuja comercialização tenha sido suspensa por divergências no 

contrato obedecerão ao procedimento descrito no artigo 22 desta instrução 

normativa. (Incluído pela IN/DIPRO nº 45, de 03/10/2014)21 desta Instrução 

Normativa. 

 
Art. 34 Os anexos I, II, II-A, III, IV e IV-A estarão disponíveis na página da ANS  

para consulta e cópia no endereço eletrônico www.ans.gov.br. 

 

Art. 34 Os anexos I, III, IV e IV-A estarão disponíveis na página da ANS para 

consulta  e cópia no endereço eletrônico www.ans.gov.br. (Redação dada pela 

IN/DIPRO nº 28, de 30/07/2010) 

 

Art. 3428. O Anexo I estará disponível na página da ANS para consulta e cópia 

no endereço eletrônico www.ans.gov.br. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 45, 

03/10/2014)na página institucional da ANS na internet - www.gov.br/ans. Art. 

29. 

Art. 35 Ficam 

revogadas as 

Instruções 

Normativas – DIPRO 

nº 15revogados: 

I - a Instrução Normativa n˚ 23, de 141º de dezembro de 2007, e nº 17, de 

17 de dezembro de 2008.2009, da Diretoria de Normas e Habilitação dos 

Produtos; 

 
II - a Instrução Normativa n˚ 27, de 07 de abril de 2010, da Diretoria de 

Normas e Habilitação dos Produtos; 

 
III - a Instrução Normativa n˚ 28, de 29 de julho de 2010, da Diretoria de 

http://www.gov.br/ans
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Normas e Habilitação dos Produtos; 

 
IV - a Instrução Normativa n˚ 39, de 31 de maio de 2012, da Diretoria de 

Normas e Habilitação dos Produtos; 

 
V - a Instrução Normativa n˚ 45, de 03 de outubro de 2014, da Diretoria de 

Normas e Habilitação dos Produtos; 

 
VI - os artigos 20 e 21 da Instrução Normativa n˚ 46, de 03 de outubro de 

2014, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos; 

 
VII - o artigo 12 da Instrução Normativa n˚ 3, de 30 

de março de 2022; e VIII - o artigo 4˚ da Resolução 

Normativa n˚ 324, de 18 de abril de 2013. 

Art. 3630. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de janeirofevereiro de 

20102023. 

 
FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS 

Diretor de Normas e Habilitação dos Produtos 

 

 
PAULO ROBERTO REBELLO FILHO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso 

haja, publicados no Diário Oficial. 

 

ANEXOS 

 

Anexo II e II-A revogados pela IN/DIPRO nº 28, de 2010. 

 

 

ANEXO 
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IN 29 COMPARADA COM A IN 13 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA – INANS Nº 1329, DE 2116 DE 

JULHODEZEMBRO DE 2006 DA DIRETORIA DE NORMAS 

E HABILITAÇÃO DOS PRODUTOS2022 

 
(VERSÃO EM VIGOR A PARTIR DE 02/01/2015) 

(Clique aqui para ver a versão anterior) 

 

 
Define 

 

Dispõe sobre os 

procedimentos da  

comunicação dos reajustes 

das  contraprestações 

pecuniárias dos planos 

privados de assistência 

suplementar à saúde, 

contratados por pessoa 

jurídica, independente de 

sua segmentação e da data de 

contratação, previstos nas 

Resoluções Normativas 

- RN nº 128, e RN nº 129, de 

19 de maio de 2006. 

 

 
Define os procedimentos da 

comunicação dos reajustes 

das contraprestações 

pecuniárias dos planos 

privados de assistência 

suplementar à saúde, 

contratados por pessoa 

jurídica, 



 

  
 
 
  

Voltar 

independentemente de sua 

segmentação e da data de 

contratação, previstos nas 

Resoluções Normativas - RN 

nº 171, e RN nº 172, ambas de 

8 de junho de 2008, ou em 

outras normas que venham a 

substituí-las. (Redação dada 

pela IN/DIPRO nº 47, de 

04/12/2014). 

 

 

 
[Correlações] [Alteração] [Anexo] 

 
O Diretor responsável pelaA Diretoria de Normas e Habilitação dos 

ProdutosColegiada da Agência Nacional de Saúde  Suplementar – –  ANS, no uso 

das atribuições que lhe conferem o art. 29, para  atendimento  ao Decreto nº 

10.139, de 28 de novembro de 2019, e em vista o que dispõem os incisos I , II,VI, 

VII e IV, eVIII do artigo 28, o art. 65, inciso I, alínea “a”, do Anexo I,VII do artigo 

42 e o artigo 46, todos da Resolução Normativa n° 81, de 3 de 

setembroRegimental nº 21, de 2004, e considerando o disposto nas 

Resoluções Normativas - RN nº 128, e RN nº 129, ambas26 de 2006janeiro de 

2022, resolve: adotar a presente Instrução Normativa 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Os procedimentos para comunicação de reajustes e revisões de planos 

coletivos médico- hospitalares, com ou sem cobertura  odontológica,  e  dos  

exclusivamente  odontológicos,  de  que tratam os artigos 8º a 10 da a Resolução 

Normativa – RN nº 128171, de 2006,29 de abril de 2008 e os artigos 7º a 9º daa 

Resolução Normativa nº 129, de 2006,172, de 8 de julho de 2008, ou em outras 

normas que venham  a  sucedê-las,  independente  da  data  da celebração do 

contrato, deverão observar o disposto nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 1º Os procedimentos para comunicação de reajustes e revisões de planos 

coletivos médico- hospitalares, com ou sem cobertura  odontológica,  e  dos  
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exclusivamente  odontológicos,  de  que tratam a Resolução Normativa - RN nº 

171 e a RN nº 172, ambas de 2008, ou em outras normas que venham a substituí-

las, independente da data  da  celebração  do  contrato,  deverão  observar  o 

disposto nesta Instrução Normativa. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 47, de 

04/12/2014) 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção I 

Dos Prazos para Comunicação do Reajuste 

 
Art. 

Art. 2º Os reajustes aplicados aos planos coletivos deverão ser informados à 

ANS pela Internet , por meio do aplicativo RPC, em até 30 (trinta) dias após a 

sua aplicação. 

Art. 2º Os reajustes aplicados aos planos coletivos deverão ser informados à 

ANS pela Internet, por meio de aplicativo RPC, em até 30 (trinta) dias após a 

sua aplicação, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo. (Redação dada 

pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

 
Art. 2º Os reajustes aplicados aos planos coletivos independentemente do 

número de beneficiários do contrato da carteira da operadora, deverão ser  

comunicados  à  ANS  por  meio  de  aplicativo Sistema de Comunicado de Reajuste 

de Planos Coletivos – RPC, pela Internet, trimestralmente, nos seguintes prazos: 

(Redação dada pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 
8.I - os reajustes aplicados em março, abril e maio deverão ser comunicados 

até o dia 30 de junho subsequente; (Redação dada pela IN/DIPRO nº 47, de 

04/12/2014) 

 
9.II - os reajustes aplicados em junho, julho e agosto deverão ser comunicados  

até  o  dia  30  de setembro subsequente; (Redação dada pela IN/DIPRO nº 47, 

de 04/12/2014) 

 
10.III - os reajustes aplicados em setembro, outubro e novembro deverão ser 

comunicados até o dia 31 de dezembro subsequente; e (Redação dada pela 
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IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 
11.IV - os reajustes aplicados em dezembro, janeiro e fevereiro deverão ser 

comunicados até o dia 31 de março subsequente. (Redação dada pela IN/DIPRO 

nº 47, de 04/12/2014) 

§1º O aplicativo RPC e seu manual, bem como as dúvidas mais 

freqüentesfrequentes sobre seu preenchimento e operação, encontram-se 

disponíveis na páginano sítio institucional da ANS, endereço eletrônico 

http://www.ans.gov.br na internet. 

, portal operadoras. 

 
§2º Para cada período de 12 (doze) meses deverá haver ao menos uma 

comunicação de reajuste, revisão ou manutenção da contraprestação pecuniária. 

 
§ 3º As operadoras com até 100.000 (cem mil) beneficiários deverão comunicar os 

reajustes e as alterações de franquia e coparticipação dos  contratos  coletivos  

trimestralmente,  nos  seguintes prazos: (Acrescentado pela RN nº 274, de 

20/10/2011) 

 

§ 3º As alterações de coparticação e franquia também deverão ser comunicadas 

à ANS na forma do caput deste artigo. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 47, de 

04/12/2014) 

 

a)os reajustes aplicados em março, abril e maio deverão ser comunicados até o 

dia 31 de junho subseqüente; (Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

 

a) os reajustes aplicados em março, abril e maio deverão ser comunicados até o 

dia 30 de junho subseqüente; (Redação dada pela RN nº 274, de 20/10/2011, após 

retificação publicada no Diário Oficial da União, em 01/11/2011, Seção 1, páginas 

58 e 59) (Revogado pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 

b) os reajustes aplicados em junho, julho e agosto deverão ser comunicados até o 

dia 30 de setembro subseqüente; (Acrescentado pela RN nº 274, de 20/10/2011) 

(Revogado pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 

c) os reajustes aplicados em setembro, outubro e novembro deverão ser 

comunicados até o dia 31 de dezembro subseqüente; e (Acrescentado pela RN 

nº 274, de 20/10/2011) (Revogado pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 
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d) os reajustes aplicados em dezembro, janeiro e fevereiro deverão ser 

comunicados até o dia 31 de março subseqüente. (Acrescentado pela RN nº 274, 

de 20/10/2011) (Revogado pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 

§4º Para fins do disposto no parágrafo anterior, o número de beneficiários a ser 

considerado deverá corresponder ao informado no SIB do mês de janeiro 

imediatamente anterior ao início do trimestre. (Acrescentado pela RN nº 274, de 

20/10/2011) (Revogado pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

Seção II 

Dos Procedimentos para Comunicação do Reajuste 

 
Art. 2º-A3º A operadora poderá retificar ou cancelar os comunicados de reajuste 

enviados à ANS até o término do período subsequente ao que deveria comunicá-

lo, na forma prevista no Anexo II, no prazo definido no artigo 2º desta Instrução 

Normativa. (Incluído pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014)art. 2º desta Instrução 

Normativa. 

 
Art.2º-B 4º Caso o percentual de reajuste esteja em negociação e não haja tempo 

hábil para a sua comunicação dentro do prazo previsto no artigoart. 2º desta 

Instrução Normativa, deverá ser transmitido um comunicado informando que o 

reajuste está em negociação, na forma prevista no Anexo II. (Incluído pela 

IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 
§ 1º Deverá ser transmitido novo comunicado em substituição ao comunicado 

previsto no caput, informando qualquer variação positiva, negativa ou igual a 

zero da contraprestação pecuniária. (Incluído pela IN/DIPRO nº 47, de 

04/12/2014) 

 
§ 2º O comunicado previsto no parágrafo anterior deverá ser transmitido à ANS  

nos  seguintes períodos: (Incluído pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 
9.I - os reajustes com aniversário em março, abril e maio deverão ser 

comunicados até o dia 31 de março do ano subsequente; (Incluído pela 

IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 
10.II - os reajustes com aniversário em junho, julho e agosto deverão ser 
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comunicados até o dia 30 de junho do ano subsequente; (Incluído pela IN/DIPRO 

nº 47, de 04/12/2014) 

 
11.III - os reajustes com aniversário em setembro, outubro e novembro deverão 

ser comunicados até o dia 30 de setembro do ano subsequente; (Incluído pela 

IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 
12.IV - os reajustes com aniversário em dezembro deverão ser comunicados 

até o dia 31 de dezembro do ano subsequente; (Incluído pela IN/DIPRO nº 47, 

de 04/12/2014)e 

 
13.V - os reajustes com aniversário em janeiro e fevereiro deverão ser 

comunicados até o dia 31 de dezembro subsequente. (Incluído pela IN/DIPRO nº 

47, de 04/12/2014) 

 
§3º Caso o contrato seja rescindido durante a negociação do percentual de 

reajuste, sem que tenha havido aplicação do reajuste anual, a operadora não 

deverá transmitir novo comunicado e deverá cancelar o comunicado que informou 

que o reajuste  estava  em  negociação,  conforme  disciplina  o item 5 do Anexo 

II desta Instrução Normativa. (Incluído pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

Art.2º-C 5º  Caso  o  contrato  seja  rescindido  antes  da  aplicação  do  reajuste  

anual,  não  deverá  haver  a comunicação do percentual via RPC. (Incluído pela 

IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 
Parágrafo único. Na situação prevista no caput, caso o comunicado já tenha 

sido enviado à ANS, a operadora deverá solicitar o seu cancelamento, 

conforme disciplina o item 5 do Anexo II desta Instrução Normativa. (Incluído 

pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 
Art.2º-D 6º Havendo comunicação, retificação ou cancelamento de reajuste 

tardiamente, após a lavratura de auto de infração ou de representação, será 

presumido  que  houve  lesão  irreversível  ao  bem jurídico tutelado pela norma. 

(Incluído pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 
Parágrafo único. Havendo comunicação, retificação ou  cancelamento  de  reajuste  

tardiamente,  em data anterior à lavratura do auto de infração ou de 

representação, resultando no cumprimento útil da obrigação, aplicar-se-á o 

instituto da reparação voluntária e eficaz. (Incluído pela IN/DIPRO nº 47, de 
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04/12/2014) 

 
Art. 7º 

Art. 3º O preenchimento das informações a que se refere esta Instrução deverá 

seguir as definições constantes de seus Anexos. 

 
Artº 4º Os percentuais de reajuste e revisão informados à ANS devem refletir o 

reajuste efetivamente praticado pela operadora, não podendo estar acima ou 

abaixo do aplicado. 

 
§ 1º Deverá ser comunicada qualquer variação positiva, negativa, ou nula, 

do valor da contraprestação pecuniária, seja decorrente de reajuste, revisão ou 

de sua manutenção da mesma. 

 
§ 2º O percentual de reajuste informado no comunicado deverá se referir à 

alteração do valor da contraprestação pecuniária em relação ao valor 

correspondente ao mês anterior ao da aplicação. 

 
§ 3º Entende-se por variação nula a manutenção do valor da contraprestação 

pecuniária após a conclusão da negociação anual referente ao aniversário do 

contrato, ou nos  casos  em  que  a negociação ultrapasse a data de aniversário 

do contrato.. 

 
§ 3º Entende-se por variação nula a manutenção do valor da contraprestação 

pecuniária após a conclusão da negociação anual referente ao aniversário do 

contrato. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014) 

 

§§ 4º Quando dahouver aplicação de reajuste não linear, conforme definido no 

Anexo I desta Instrução Normativa e observadas as disposições da Resolução 

Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, ou norma que vier a sucedê-la, deverão 

ser respeitados os limites de variação entre as faixas etárias, conforme disposto 

na Resolução CONSU nº 6,CONSU nº 6, de 4 de novembro de 1998, e na 

Resolução Normativa nº 63,Resolução Normativa nº 63, de 23 de dezembro de 

2003, ou norma que vier a  sucedê-las,  considerando  a  data  de celebração do 

contrato. 

 
Art. 5º8º A operadora deverá observar adicionalmente as regras contidas no 

Anexo II desta Instrução Normativa, nas seguintes hipóteses: 
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5.I - Quandoquando a negociação anual tenha ultrapassado o mês de 

aniversário do contrato; 

 
6.II - Quando- exclusivamente para contratos vigentes que permaneçam 

incompatíveis com a Resolução Normativa nº 195, de 2009, ou norma que vier a 

sucedê-la, quando a definição do percentual  de reajuste e do período de 

aplicação de um mesmo plano e contrato for diferenciada em função da data 

de adesão de seus beneficiários; 

II - Exclusivamente para contratos vigentes que permaneçam incompatíveis com 

a RN  nº  195,  de 2009, quando a definição do percentual de reajuste e do período 

de aplicação de um mesmo plano e contrato for diferenciada em função da data 

de adesão de seus beneficiários. (Redação dada pela IN/DIPRO nº 47, de 

04/12/2014) 

 

- Quando 
•III - quando a contraprestação pecuniária for cobrada por meio de um 

percentual fixo da renda percebida; 

 
IV - Quandoquando o reajuste for aplicado de forma parcelada; e V – Para 

•V – para retificar ou cancelar comunicados de reajuste.; e 

VI - Quando 
VI - quando o contrato estiver agregado ao Agrupamento de Contratos da 

operadora, regulamentado pela RNResolução Normativa nº 309, de 24 de 

outubro de 2012." (Incluído pela IN/DIPRO nº 47, de 04/12/2014), ou norma que 

vier a sucedê-la. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 9º O preenchimento das informações a que se refere esta Instrução Normativa 

deverá seguir as definições constantes de seus Anexos. 

 
Art. 

Art. 6º 10. Somente serão considerados, para fins de cumprimento desta Instrução 

Normativa, os comunicados que forem incorporados à base de dados da ANS, 

sendo de inteira responsabilidade da operadora a verificação da incorporação dos 

respectivos dados. 
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Parágrafo Único. Para a incorporação de que trata o caput deste artigo, os 

comunicados deverão ser gerados e enviados na versão do aplicativo disponível 

na data da transmissão. 

 
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.11. 

Ficam revogados: 

 
I - o inciso X do art. 1º e o art. 11, ambos da Resolução Normativa nº 274, de 20 

de outubro de 2011; 

 
II - a Instrução Normativa nº 13, de 21 de julho de 2006, da Diretoria de 

Normas e Habilitação dos Produtos; e 

 
III - a Instrução Normativa nº 47, de 4 de dezembro de 2014, da Diretoria de 

Normas e Habilitação dos Produtos. 

 
Art. FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS12. Esta Instrução Normativa entra em vigor 

em 01 de fevereiro de 2023. 

 

 

 
PAULO 

ROBERTO 

REBELLO FILHO 

DIRETOR-

PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, 

publicados no Diário Oficial. 
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ANEXO I 

 

ANEXO II 
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IN 30 COMPARADA COM A IN 51 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA - INANS Nº 5130, DE 2716 DE 

JANEIRODEZEMBRO DE 2017, DA DIRETORIA DE 

NORMAS E HABILITAÇÃO DOS PRODUTOS2022 

 
Regulamenta os artigos 4º e 22 da Resolução Normativa – RN nº 171, de 29 de 

abril de 2008, dispondo 

 

 
Dispõe sobre as rotinas e o 

procedimento de 

solicitação e autorização 

para aplicação de reajuste 

das contraprestações 

pecuniárias dos planos 

individuais eou familiares de 

assistência suplementar à 

saúde que tenham sido 

contratados após 1º de 

janeiro de 1999 ou adaptados 

à Lei nº 9.656, de 3 de junho 

de 1998. 

 
[Anexo][Índice][Correlações] 

 
A Diretora 

 

 
O Diretor responsável pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – 

DIPRO da Agência Nacional de Saúde Suplementar -– ANS, em vista dono uso 

das atribuições que dispõe o inciso lhe conferem os incisos II e IV do art. 38, a 

alínea "a" do27, o inciso IVII do art. 76 e a alínea "a" do inciso I do42, o art. 

8546 e o § 3º do art. 49, todos da Resolução Normativa- RN n° 197Regimental 

nº 21, de 1626 de julhojaneiro de 2009,2022; para atendimento ao Decreto nº 

10.139, de 28 de novembro de 2019; e considerando os artigos 4º e 22a 

aprovação da RN nº 171, de 29 de abril de 2008Diretoria Colegiada – DICOL, em 

reunião realizada em 12 de dezembro de 2022, resolve expedir a seguinte 
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Instrução Normativa: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A presente Instrução Normativa dispõe sobre as rotinas e o procedimento 

de solicitação e autorização para aplicação de reajuste das contraprestações 

pecuniárias dos planos individuais eou familiares de assistência suplementar à 

saúde médico-hospitalares, com ou sem  cobertura odontológica, que tenham 

sido contratados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656, de 3 

de  junho  de  1998,  conforme  previsto  na  Resolução Normativa – RN nº 171, 

de 29 de abril de 2008, ou em norma que estabelece critérios para aplicação de 

reajuste das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência 

suplementar à saúde, médico- hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, 

contratados por pessoas físicas ou jurídicasvier a sucedê-la. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção I 

Da Autorização Para Aplicação de Reajuste 

 

Subseção I Da Solicitação 

 
Art. 2º As autorizações para aplicação de reajuste deverão ser solicitadas por meio  

do  Aplicativo Gestão Eletrônica de Autorização de Reajuste – GEAR, disponível no 

sítio institucional da ANS na internet - www.ans.gov.br, conforme 

procedimentos descritos no art. 6º6º desta Instrução Normativa. 

 

Subseção II 

Da Admissibilidade da Solicitação 

 
Art. 3º Para que a solicitação de autorização para aplicação de reajuste seja 

admitida para análise, a 
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operadora deve atender aos seguintes critérios: 

 
I – não estar com o registro de operadora na ANS 

cancelado; II – ser operadora médico-hospitalar; 

III – recolher a Taxa por Pedido de Reajuste de Contraprestação Pecuniária (TRC), através da Guia 

de Recolhimento da União (GRU), conforme determina a IN nº 3 da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), de 12 de fevereiro de 2004, a ser realizado nos moldes da Resolução Normativa - RN nº 

89493, de 1529 de fevereiromarço de 2005, alterada pela Resolução Normativa - RN nº 101, de 3 de 

junho de 20052022, observando as isenções e os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.961, de 

28 de janeiro de 2000, e considerando os valores atualizados pela Portaria Interministerial nº 700, 

de 31 de agosto de 2015, ou outra que venha a substituísucedê-la; e 

14.  
15.IV – solicitar a autorização para aplicação de reajuste de acordo com os procedimentos 

previstos no art. 6º6º desta Instrução Normativa. 

 
§ 1º Caso a operadora não atenda a todos os critérios de admissibilidade descritos acimanos 

incisos do caput deste artigo, receberá ofício, encaminhado conforme alínea “a” do inciso  I  do  art.  

7º, informando o(s) critério(s) de admissibilidade não atendido(s), sendo o processo  concluído  sem 

análise do mérito. 

 
§ 2º No caso de não atendimento aos critérios mencionados nos incisos III  e/ou  IV,  do caput, a  

operadora poderá efetuar nova solicitação para autorização para  aplicação  de  reajuste,  de  acordo 

com os procedimentos previstos no art. 6º6º desta Instrução Normativa. 

 
§ 3º Para efeito de apuração do início do período de aplicação do reajuste, quando devidamente 

autorizadaautorizado, será considerada comoa data da protocolização  da  solicitação  a  data  

referente  à solicitação em quena qual foi verificado o atendimento de todos os critérios de 

admissibilidade. 

 

Subseção III 

Da Autorização Para Aplicação de Reajuste 

 
Art. 4º A operadora que atender a todos os critérios de admissibilidade, nos moldes do art. 3º, 

terá sua solicitação analisada e receberá autorização  para  aplicação  de  reajuste  caso  atenda  aos 

seguintes requisitos: 
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I - estar regular quanto à última informação devida no Sistema de Informação de Beneficiários – 

SIB; II - estar regular quanto à última informação devida no Sistema de Informação de Produtos – 

SIP; 

III - estar regular quanto à última informação devida do Documento de Informações Periódicas de 

Planos de Assistência à Saúde – DIOPS. 

 
§ 1º Nas hipóteses de deferimento da solicitação de autorização para aplicação de reajuste ou 

de deferimento a partir do provimento do pedido de reconsideração, a autorização para aplicação de 

reajuste será formalizada mediante ofício, encaminhado à operadora, conforme o art. 7º da RNprevê 

a Resolução Normativa nº 171, de 2008, ou norma que vier a sucedê-la, e de acordo com  os  

procedimentos previstos nas alíneas “b” e “c”, respectivamente, do inciso I do  art.  7º  da  presente 

IN Instrução Normativa. 

§ 2º Caso a autorização para aplicação de reajuste seja concedida  antes  da  publicação  no  Diário 

Oficial da União - DOU, do índice de reajuste máximo a  ser  aplicado,  a  operadora  deverá  aguardar  

a referida publicação para ter conhecimento do índice máximo de reajuste autorizado pela ANS. 

 

Subseção  IV 

Do 

Indeferimento 

 
Art. 5º Caso a operadora não atenda a todos os requisitos descritos no art. 4º, a solicitação de 

autorização para aplicação de reajuste será indeferida. 

 
§ 1º Da decisão tratada no caput, cabe pedido de reconsideração, conforme previsto no § 1º do art. 

6º da RNna Resolução Normativa nº 171, de 2008, ou norma que vier a sucedê-la. 

 
§ 2º Os pedidos de reconsideração deverão ser solicitados por meio do Aplicativo Gestão 

Eletrônica de Autorização de Reajuste – GEAR, disponível no sítio institucional da ANS na internet 

(www.ans.gov.br), conforme os procedimentos previstos no art. 6º6º desta Instrução Normativa. 

 
§ 3º Nas hipóteses de indeferimento da solicitação de autorização para aplicação de reajuste ou 

manutenção do indeferimento devido ao não provimento do pedido de reconsideração, o 

indeferimento da solicitação será formalizado mediante ofício, encaminhado à operadora, de acordo 

com os procedimentos previstos nas alíneas “d” e “e”, respectivamente, do inciso I do art. 7º 7º  da 

presente Instrução Normativa. 
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CAPÍTULO III 

DO PROTOCOLO ELETRÔNICO 

 
Art. 6º A partir de março de 2017, asAs solicitações de autorização para aplicação de reajuste e os 

respectivos pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados pelas  operadoras  à  DIPRO  por 

meio do Aplicativo Gestão Eletrônica de Autorização de Reajuste – GEAR, disponível no sítio 

institucional da ANS na internet (www.ans.gov.br).. 

 
§ 1º A solicitação de autorização para aplicação de reajuste será efetuada por meio do 

encaminhamento do comprovante de pagamento da Taxa por Pedido de Reajuste de Contraprestação 

Pecuniária (TRC), por intermédio de Guia de Recolhimento da União (GRU), após selecionar a opção 

“Solicitação de Autorização”, na tela do Aplicativo. 

 
§ 2º O pedido de reconsideração da decisão que indeferir a solicitação de autorização para 

aplicação de reajuste será efetuado por meio do encaminhamento de documentação comprobatória 

de que a operadora já havia atendido aos requisitos descritos no art. 4º, antes da data do 

indeferimento, após selecionar a opção “Pedido de Reconsideração”, na tela do Aplicativo. 

 
§ 3º Será enviado para o endereço eletrônico da operadora, cadastrado na ANS ou informado no 

Aplicativo, e-mailcorreio eletrônico com protocolo/ticket confirmando o  recebimento  da  solicitação  

de  autorização para aplicação de reajuste ou do pedido de reconsideração. 

 
§ 4º O e-mailcorreio eletrônico a que se refere o § 3º é mera confirmação de recebimento da 

solicitação ou do pedido de reconsideração, e não implica a sua admissibilidade ou 

deferimento/provimento. 

 
§  5º  Se,  no  prazo  de  até 24 ( vinte  e  quatro)  horas  após  o  encaminhamento  de  sua  

solicitação  de  autorização para aplicação de reajuste ou do pedido de reconsideração, a operadora 

não receber o e- mailcorreio eletrônico a que alude o § 3º, deverá efetuar nova solicitação ou pedido 

de reconsideração. 

 
§ 6º O protocolo eletrônico não poderá ser utilizado para fins diversos daqueles previstos no caput, 

e  seu uso em desconformidade com o que estabelece o presente artigo implicará na inadmissão e 

desconsideração do documento encaminhado. 

 
§ 7º Os arquivos encaminhados à DIPRO, por meio do Aplicativo GEAR, deverão atender às 

especificações definidas no Anexo I desta Instrução Normativa. 

 

CAPÍTULO IV 
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DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA PELA DIPRO 

 
Art. 7º A DIPRO encaminhará as decisões referentes às solicitações e  demais  informações  que  se 

façam necessárias, utilizando os seguintes meios de comunicação eletrônica, ou outros que 

venham a substituí-los: 

 
16.I – Programa Transmissor de Arquivo – PTAProtocolo Eletrônico para o encaminhamento de: 

Ofício 
7.a) ofício de Inadmissibilidadeinadmissibilidade da solicitação; 

Ofício Autorizativo 
8.b) ofício autorizativo, no caso de deferimento de solicitação de autorização; 

Ofício Autorizativo 
9.c) ofício autorizativo, no caso de provimento de pedido de reconsideração; 

Ofício 
10.d) ofício de Indeferimentoindeferimento, no caso de indeferimento de solicitação de 

autorização; e 

Ofício 
11.e) ofício de Indeferimentoindeferimento, no caso de não provimento de pedido de 

reconsideração. 

 
17.II – Mensagemmensagem eletrônica, para o endereço eletrônico informado no ato da solicitação 

e/ou endereço eletrônico cadastrado na ANS, caso não sejam iguais, para o encaminhamento de: 

 
a) confirmação de recebimento de solicitação de autorização para aplicação de reajuste; e 

•  
•b) confirmação de recebimento de pedido de reconsideração. 

 
Art. 8º É responsabilidade das operadoras manter a caixa de entrada do endereço  eletrônico 

informado no ato da solicitação de autorização para aplicação de reajuste ou pedido de 

reconsideração com espaço disponível para que não inviabilize o recebimento de mensagens 

eletrônicas. 

 
Art. 9º A comunicação eletrônica no âmbito do assunto tratado na presente IN Instrução  Normativa 

deverá observar as regras estabelecidas na RNResolução Normativa ANS  nº 411, 534,  de 21 02  de  

setembromaio  de  2016, 2022, ou norma que  institui vier a  comunicação eletrônica entre a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e as operadoras de plano privado de assistência 

à saúdesucedê-la, bem como em regulamentação específica a ser editada pela DIPRO. 

 



 

  
 
 
  

Voltar 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 10 Os Aplicativos Programa Transmissor de Arquivos - PTA e. O Aplicativo 

Gestão Eletrônica de Autorização de Reajuste – GEAR e os respectivos manuais o 

respectivo manual de  orientação  estarão estão disponíveis  para  consulta  no 

sítio institucional da ANS na internet  (www.ans.gov.br),  pelo  caminho:  Planos  

e  Operadoras  > Espaço da Operadora > Aplicativos ANS. 

 
Art. 11 Revoga-se. Fica revogada a Instrução Normativa nº 51, de 27  de Serviço 

– IS nº 1, janeiro  de 22 de dezembro de 2009, 2017,  da  Diretoria  de Normas 

e Habilitação dedos Produtos. 

 
 Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º  de marçofevereiro de 

20172023. 

KARLA SANTA CRUZ COELHO 

Diretora de Normas e Habilitação dos Produtos 

 

 

 

PAULO 

ROBERTO 

REBELLO FILHO 

DIRETOR-

PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, 

publicados no Diário Oficial. 

 

 

 

ANEXO 

ANEXO I 
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IN 31 COMPARADA COM A IN 2 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA ANS – IN ANS Nº 231, DE 

3019 DE MARÇODEZEMBRO DE 2022 

 

 

 

 
Dispõe sobre o 

acompanhamento e avaliação 

da garantia de atendimento 

dos beneficiários pelas 

operadoras de planos de 

assistência à saúde, 

regulamenta o art. 12- A da 

Resolução Normativa nº 259, 

de 17 de junho de 2011,  ou  

norma  que vier a sucedê-la, e 

revoga a Instrução Normativa 

ANS n˚ 2, de 30 de março de 

2022. 

- RN nº 259, de 17 de junho 

de 2011, e conforme 

disciplina o inciso XXVII, do 

art. 27 da Resolução 

Regimental – RR n.º 21, de 26 

de janeiro de 2022. 

 
[Correlações] [Revogações] 

 

 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de SaudeSaúde  Suplementar - –  ANS,  

para  atendimento  ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019 e em vista 

do que dispõedispõem o inciso VII do art. 42 e o art. 12-A46, ambos da Resolução 

Normativa - RNRegimental nº 25921, de 1726 de junhojaneiro de 20112022, 
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resolve: adotar a presente Instrução Normativa. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A presente Instrução Normativa - IN dispõe sobre o acompanhamento e 

avaliação da garantia de atendimento dos beneficiários pelas operadoras de 

planos de assistência à saúde, regulamenta o art. 12-A da Resolução Normativa - 

RN nº 259, de 17 de junho de 2011 ou norma que vier a sucedê-la. 

 
Parágrafo único. O acompanhamento e avaliação da garantia de  atendimento  

tem  o  objetivo  de avaliar a garantia de acesso dos beneficiários às coberturas 

previstas na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, nos seus regulamentos e nos 

contratos, bem como avaliar o cumprimento  das  regras dispostas na 

RNResolução Normativa nº 259, de 2011, ou norma que vier a sucedê-la, e 

detectar desconformidades que  possam  constituir  risco  à qualidade  ou  à  

continuidade  do  atendimento  à saúde dos beneficiários de planos privados  de 

assistência à saúde. 

 
Art. 2º Para fins desta INInstrução Normativa, considera-se: 

 
35.I - período de avaliação: cada trimestre objeto das avaliações; 

 
36.II - consolidação de avaliações: a comparação feita entre um determinado 

período de avaliação e o período imediatamente anterior, referentes a cada 

operadora; 

 
IIII - garantia de atendimento: a garantia de acesso do beneficiário aos serviços e 

procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS 

para atendimento integral das coberturas previstas na Lei nº 9.656, de 1998, e em 

seus regulamentos, bem como nos contratos, na forma da RN nº 259, de 2011 ou 

norma que vier a sucedê-la; e  

37.IV – método box-plot: metodologia estatística para identificação de  valores  

discrepantes  em  uma série de dados. 

 

CAPÍTULO II 
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DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GARANTIA DE 

ATENDIMENTO 

 

Seção I 

Da Metodologia 

 

Subseção   I Da Periodicidade 

 
Art. 3º O acompanhamento e a avaliação da garantia de atendimento serão 

realizados continuamente e os resultados apurados trimestralmente. 

 
Parágrafo único. São considerados os seguintes períodos de avaliação: 

 

I - 01 de janeiro a 31 de março; II - 01 de abril a 30 de junho; 

III III - 01 de julho a 30 de setembro; e IV  

 
IV - 01 de outubro a 31 de dezembro. 

 

Subseção II Das Variáveis 

Art. 4º Serão objeto de avaliação as demandas de reclamações de beneficiários 

recepcionadas pela ANS, que tenham como referência toda e qualquer 

restrição de acesso à cobertura assistencial, processadas no âmbito do 

procedimento da Notificação de Intermediação Preliminar – NIP, previsto em 

regulamentação específica. 

 
Art. 5º O cálculo do indicador da operadora dar-se-á na forma dos critérios e da 

fórmula descritos na Ficha Técnica constante do Anexo desta INInstrução 

Normativa. 

 
Art. 6º O cálculo do indicador terá como fontes: 

 
16.I - as demandas de reclamações mencionadas no art. 4º, geradas no período 

de  avaliação  e classificadas como Reparação Voluntária e Eficaz - RVE ou 

encaminhadas para abertura de processo administrativo sancionador; e 
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17.II - o número médio de beneficiários no período de avaliação, de acordo com 

as mais recentes informações disponíveis, prestadas pela operadora de plano de 

assistência à saúde ao Sistema de Informações de Beneficiários - SIB da ANS. 

 

Subseção III Da Elegibilidade 

Da Elegibilidade 

 
Art. 7º  Todas  as  operadoras  de  planos  privados  de  assistência  à  

saúde  estão  sujeitas  ao  acompanhamento e avaliação da garantia de 

atendimento. 

 
Parágrafo único. As operadoras de planos de assistência à saúde classificadas na 

modalidade de administradora de benefícios, as em processo de cancelamento de 

registro, a partir da publicação da Resolução Operacional correspondente, e as 

que não apresentem beneficiários  no  período  de avaliação, não serão 

submetidas ao acompanhamento e avaliação de que trata esta IN Instrução 

Normativa. 

 

Subseção IV 

Do Tipo de Atenção Prestada pela Operadora 

 
Art. 8º Para fins desta INInstrução Normativa, os tipos de atenção dividem-se 

em: 

 
16)I - médico-hospitalar: os oferecidos pelas operadoras de planos de assistência 

à saúde que operam planos que apresentam uma ou  algumas  das  segmentações  

referência,  ambulatorial  e  hospitalar, com ou sem obstetrícia, com ou sem 

cobertura odontológica, conforme previsto nos incisos I a IV do artigo 12 da Lei 

nº 9.656, de 3 de junho de 1998; ou 

 
Ou 

 
17)II - exclusivamente odontológico: os oferecidos por operadoras de planos de 

assistência à saúde que operam exclusivamente planos odontológicos. 
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Subseção V 

Do Posicionamento da Operadora 

 
Art. 9º O indicador de cada operadora de plano de assistência à saúde  -  IO  será  

calculado considerando as variáveis previstas na Subseção II, da Seção I, do  

Capítulo  II  desta  IN.  Instrução Normativa. 

 
Parágrafo único. Calculados os IO’s, será calculada a mediana para cada tipo 

de atenção prestada. 

 
Art. 10. De acordo com o resultado do IO no acompanhamento e avaliação da  

garantia  de atendimento, apurado no período de avaliação, as operadoras  de  

plano  privado  de  assistência  à saúde serão posicionadas em relação à mediana, 

conforme segue: 

 
21)I - faixa 0: operadoras que não tenham registro de demandas de 

reclamações classificadas nos termos do inciso I do art. 6º; 

 
22)II - faixa 1: resultado menor que a mediana; 

 
23)III - faixa 2: resultado maior ou igual a mediana e menor ou igual a 50% 

(cinquenta por cento) acima da mediana; ou 

 
24)IV - faixa 3: resultado maior que 50% (cinquenta por cento) acima da 

mediana. 

 
Art. 11. Não será utilizado qualquer critério de arredondamento do resultado do 

indicador. 

 

Art. 12. A operadora de plano de assistência à saúde que não tenha enviado os 

dados cadastrais dos beneficiários ao SIB no período de avaliação será 

posicionada na faixa 3, para fins de acompanhamento e avaliação em cada 

período de avaliação e de consolidação de avaliações. 

 
Art. 13. A cada período de avaliação será apurada ainda, por tipo de atenção, a 

quantidade de operadoras por número absoluto de reclamações classificadas nos 
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termos do inciso I do art. 6º, identificando-se o quantitativo de reclamações que 

concentre 80%  (oitenta  por  cento)  das operadoras. 

 

Subseção VI 

Da Notificação Quanto aos Resultados do Período de Avaliação 

 
Art. 14. A cada período de avaliação, a operadora de plano privado de 

assistência à saúde deverá acessar seu próprio resultado, que será 

disponibilizado no endereço eletrônico da ANS na Internetinternet, no espaço 

da operadora, acessado através de sua senha, no qual constarão os seguintes 

documentos: 

 
I - o ofício de notificação, com a informação da avaliação da operadora conforme esta 

IN; II - a relação das reclamações consideradas no respectivo período de avaliação; e 

III - o resultado da mediana de acordo com o tipo de atenção prestada. 

 

Seção II 

Da Identificação de Risco à Qualidade ou à Continuidade do Atendimento 

à Saúde dos Beneficiários 

 
Art. 15. A cada período de avaliação, o risco à qualidade ou à continuidade do 

atendimento à saúde dos beneficiários será mensurado a partir da consolidação 

de avaliações, caracterizando o descumprimento reiterado das regras relacionadas 

à garantia de acesso  e  cobertura  na  forma disposta na RNResolução Normativa 

nº 259, de 2011, ou norma que vier a sucedê-la, para fins desta INInstrução 

Normativa. 

 
§ 1º As operadoras estarão aptas a serem identificadas em risco caso o seu número 

absoluto de reclamações classificadas nos termos do inciso I do art. 6º seja 

superior ao menor valor apurado conforme o disposto no art. 13, na série 

histórica de dados a partir de sua vigência. 

 
§ 2º A partir da análise disposta no § 1º, será considerada em risco a operadora 

que permanecer, no segundo período consecutivo, enquadrada na faixa 3 de 

avaliação e preencher, pelo menos, um dos seguintes requisitos: 
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20)I – não tenha havido redução de, no mínimo, 10% (dez por cento),, no seu IO, 

em comparação ao período imediatamente anterior; ou 

 
21)II – o seu IO, segundo o método box-plot, represente um valor discrepante. 

 

Subseção I 

Das Medidas Administrativas Decorrentes da Consolidação de Avaliações 

 
Art.   16.   Constatado,   na   consolidação   de   avaliações,   risco   à   qualidade   

ou   à   continuidade   do atendimento à saúde dos beneficiários, a ANS 

poderá se valer de critérios decorrentes da sua atendimento à saúde dos 

beneficiários, a ANS poderá se valer de critérios decorrentes da sua 

discricionariedade técnica para adotar quaisquer das medidas administrativas  

previstas  no  artigo 12-A da RNResolução Normativa nº 259, de 2011 ou norma 

que vier a sucedê-la, quais sejam: 

 
25.I - suspensão da comercialização de parte ou de todos os produtos da 

operadora de planos de assistência à saúde; e 

 
26.II - decretação do regime especial de direção  técnica,  respeitando  o  disposto  

na RN Resolução Normativa nº 256485, de 18 de maio de 20112022, ou norma 

que vier a sucedê-la, com a possibilidade de determinação do afastamento dos 

dirigentes da operadora, na forma do disposto no § 2º do art. 24, da Lei nº 9.656, 

de 1998. 

 
§ 1º As medidas administrativas previstas no caput são independentes entre si e 

podem ocorrer de forma simultânea. 

 
§ 2º A adoção das medidas administrativas mencionadas no caput ocorrerá sem 

prejuízo da aplicação das penalidades estabelecidas na legislação e na 

regulamentação aplicáveis para cada caso. 

 

Subseção II 

Da Suspensão da Comercialização dos Produtos 

 



 

  
 
 
  

Voltar 

Art. 17. Os produtos das operadoras em risco que, dentro do último período 

de avaliação, tenham sido objeto de até 80% (oitenta por cento) das reclamações 

da operadora, classificadas na forma do inciso I do art. 6º, serão considerados 

como aqueles que apresentam risco à qualidade ou  à continuidade do 

atendimento à saúde dos beneficiários, podendo ser objeto de suspensão da 

comercialização em decorrência do disposto nesta INInstrução Normativa. 

 
§ 1º Para fins de delimitação do quantitativo de produtos dentro do percentual 

previsto no caput, os produtos da operadora serão ordenados em ordem 

decrescente de reclamações. 

§ 2º Quando houver produtos com a mesma quantidade de reclamações 

classificadas na forma do inciso I do art. 6º, tais produtos serão ordenados em 

ordem crescente de número de beneficiários, sendo considerados, para fins de 

identificação de risco e suspensão da comercialização, os produtos com menor 

número de beneficiários. 

 
§ 3º Na hipótese em que o cálculo previsto no caput possa resultar na exclusão 

de todos os produtos da operadora, será considerado em risco o produto com 

o maior número de reclamações classificadas na forma do inciso I do art. 6º. 

 
§ 4º No caso de suspensão da comercialização de produtos em  decorrência  do  

disposto  nesta INInstrução Normativa, a operadora será notificada e ficará 

impedida de incluir qualquer novo beneficiário nos respectivos produtos, à 

exceção de novo cônjuge e filhos do titular e  de beneficiários em exercício dos 

direitos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei 9.656, de 1998, sob pena da adoção das 

demais medidas administrativas previstas no artigo 12-A da RNResolução 

Normativa nº 259, de 2011 ou norma que vier a sucedê-la, sem prejuízo da 

aplicação da penalidade cabível. 

 

Subseção III 

Da Cessação do Efeito Suspensivo 

 
Art.  18.  A  cessação  do  efeito  suspensivo  de  comercialização  de  produtos  

apenas  acontecerá  após  novo período de avaliação em que: 

 
12.I - a operadora de plano privado de assistência à saúde deixe  de  ser  

considerada  em  risco,  nos termos indicados no art. 15, quando cessará 



 

  
 
 
  

Voltar 

totalmente o efeito da suspensão de comercialização; ou 

 
13.II - um determinado produto, anteriormente objeto de suspensão por 

força do disposto nesta INInstrução Normativa, não esteja na lista de 

suspensão de produtos elaborada na forma do art. 17, quando cessará 

parcialmente o efeito da suspensão de comercialização. 

 
§ 1º A cessação do efeito suspensivo de comercialização dos produtos prevista 

no caput deste artigo se aplica somente aos produtos que tenham sido suspensos 

em consequência do acompanhamento e avaliação da garantia de atendimento, 

de que trata esta INInstrução Normativa. 

 
§ 2º Mesmo após a cessação do efeito suspensivo, a operadora  de  plano  de  

assistência  à  saúde poderá voltar a ter a suspensão de comercialização pelos 

resultados obtidos em novos períodos de avaliação, na forma do disposto nesta 

INInstrução Normativa. 

 
§ 3º A cessação do efeito suspensivo caracteriza-se pelo retorno do produto à 

situação de comercialização deste, tal qual existente em data imediatamente 

anterior à suspensão pela garantia de atendimento. 

 
§ 4º O plano só retornará à condição de ativo, na forma do art. 12 da 

RNResolução Normativa nº 85543, de 72 de dezembrosetembro de 20042022 

ou qualquer outro normativo que venha a sucedê-la, se não houver qualquer 

outro motivo que enseje a manutenção da suspensão da comercialização. 

 

Subseção IV 

Da Divulgação dos Resultados 

 
Art. 19. Os resultados obtidos pelas operadoras de planos de assistência à 

saúde no acompanhamento e avaliação da garantia de atendimento, incluindo 

aquelas que tiverem a comercialização de produtos suspensa, poderão ser 

divulgados ao público, mediante definição e determinação da Diretoria Colegiada 

da ANS. 

 
Parágrafo único. A cada ciclo de monitoramento, poderão ser divulgados 



 

  
 
 
  

Voltar 

ao público o enquadramento, de cada operadora avaliada, nas faixas previstas 

no art. 10. 

 

Seção III 

Da Forma das Notificações 

 
Art. 20. As notificações previstas nesta IN Instrução Normativa serão  efetivadas  

através  de  disponibilização  de documentos próprios para cada fim no 

endereço eletrônico da ANS na Internetinternet, no espaço  da operadora, que 

deverá ser acessado por  cada  operadora  de  plano  de  assistência  à saúde 

através de sua senha. 

 
Parágrafo único. É facultado à ANS efetivar a notificação por outros meios de 

comunicação, em especial por meio dos Correios, com aviso de recebimento. 

especial por meio dos Correios, com aviso de recebimento. 

 
Art. 21.  Considerar-se-á  realizada  a  notificação  no  dia  em  que  o  

documento  tenha  sido disponibilizado no endereço eletrônico da ANS na 

Internetinternet, independentemente da data em que cada operadora acessar 

seus resultados, ou na data de assinatura do aviso de recebimento dos Correios. 

 
Parágrafo único. Na hipótese em que a ANS, concomitantemente, promova a 

notificação por meio eletrônico e pelos Correios, considerar-se-á notificada a 

operadora daquele ato  na  data  em  que ocorrer a última notificação. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 2422. As demandas de reclamações objeto do acompanhamento e avaliação 

da garantia de atendimento continuam sendo tratadas na forma do processo 

administrativo sancionador desta ANS e estão sujeitas às penalidades previstas 

na regulamentação em vigência, independentemente das medidas administrativas 

previstas nesta INInstrução Normativa. 

 
Art. 25. Revoga-se23. Fica revogada a Instrução Normativa – IN Nº 48ANS n˚ 2, 

de 1030 de setembromarço de 2015 da Diretoria de Normas e Habilitação dos 



 

  
 
 
  

Voltar 

Produtos. (NR) 

 
2022. Art. 26. O Anexo desta IN estará disponível no endereço eletrônico da 

ANS na internet (https://www.gov.br/ans/pt-br). 

 
Art. 2724. Esta Instrução Normativa – IN entra em vigor na 

data da sua publicaçãoem 01 de fevereiro de 2023. 

 

PAULO 

ROBERTO 

REBELLO FILHO 

DIRETOR-

PRESIDENTE 

 

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados no Diário 

Oficial. 
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