


Temas Jurídicos Atuais

Credenciamento e Descredenciamento de 

prestadores sob a ótica da ANS





Competência da ANS

Lei 9961/00 – Lei que instituiu a ANS:

Art. 4- Compete à ANS:
(…)

IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviço às operadoras;

Credenciamento:

Não há dificuldades para credenciamento (inclusão) de prestadores na rede. Pode ser feito quando do registro do produto (RPS), ou durante a

vigência, por do envio de um simples arquivo XML (IN DIPRO nº 43/03).

A rede oferecida no Guia Médico deve ser idêntica àquela registrada da ANS (RPS), sob pena de infração (artigo 20 da RN nº 124/06)

Recomenda-se sempre antes de uma inclusão de um prestador, checar se não existe outro para ser substituído.



Rede hospitalar – Lei 9656/98 - Descredenciamento

Lei Tema

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de

saúde como contratado, referenciado ou credenciado

dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.

1o desta Lei implica compromisso com os

consumidores quanto à sua manutenção ao longo da

vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição,

desde que seja por outro prestador equivalente e

mediante comunicação aos consumidores com 30

(trinta) dias de antecedência.

1- A rede é o principal aspecto para a decisão de

compra de um plano de saúde.

2- Compromisso de manutenção ao logo do tempo.

3- É permita a substituição, por prestador

equivalente.

4- Os consumidores devem ser comunicados com 30

dias de antecedência.

§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar,

a que se refere o caput deste artigo, desde que por

outro equivalente e mediante comunicação aos

consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência,

ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de

rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias

e fiscais em vigor

5- Exceção à comunicação: rescisão por infração às

normas sanitárias e fiscais em vigor.



Lei Tema

§ 2º Na hipótese de a substituição do

estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1º

ocorrer por vontade da operadora durante

período de internação do consumidor, o

estabelecimento obriga-se a manter a internação

e a operadora, a pagar as despesas até a alta

hospitalar, a critério médico, na forma do

contrato.

6- A internação deverá ser mantida até a alta

hospitalar do beneficiário

§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de

substituição do estabelecimento hospitalar por

infração às normas sanitárias em vigor, durante

período de internação, quando a operadora arcará

com a responsabilidade pela transferência

imediata para outro estabelecimento equivalente,

garantindo a continuação da assistência, sem ônus

adicional para o consumidor.

7- A operadora deverá transferir o beneficiário

para outro estabelecimento equivalente nos casos

de rescisão por infração às normas sanitárias.

Rede hospitalar – Lei 9656/98 - Descredenciamento



Lei Tema

§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar

por redução, as empresas deverão solicitar à ANS

autorização expressa para tanto, informando:

I - nome da entidade a ser excluída;

II - capacidade operacional a ser reduzida com a

exclusão;

III - impacto sobre a massa assistida, a partir de

parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a

necessidade de leitos e a capacidade operacional

restante; e

IV - justificativa para a decisão, observando a

obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de

qualidade equivalente e sem ônus adicional para o

consumidor

8- Casos de redimensionamento a ANS deve autorizar,

analisando a capacidade operacional, os impactos

sobre a massa, números de leitos e capacidade.

E justificar essa decisão.

9- Não pode haver ônus para o consumidor.

Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de

atenção à saúde (...), serão reguladas por contrato

escrito, estipulado entre a operadora do plano e o

prestador de serviço.

10- A relação qualquer prestador de serviços deve

ser celebrada por escrito.

Rede hospitalar – Lei 9656/98 - Descredenciamento



Rede hospitalar – IN DIPRO nº 46/14

Entidade hospitalar: Estabelecimento de saúde dotado de internação, 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.

Substituição de entidade hospitalar: Troca de uma unidade por uma outra equivalente que não se encontra na rede 

do plano.

Redimensionamento de rede por redução: Supressão de um estabelecimento hospitalar da rede do produto, cabendo 

às unidades restantes a absorção da demanda.

Motivação para a solicitação: 

• interesse da própria operadora

• interesse exclusivo do prestador

• encerramento das atividades do prestador ou

• rescisão contratual entre o prestador e a operadora intermediária, nos casos de contratação indireta.

Suspensão temporária do atendimento hospitalar: Suspensão das atividades de um prestador de serviços 

hospitalares, 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.



Rede hospitalar – IN DIPRO nº 46/14

Sanções previstas na legislação

Art. 87. Deixar de observar a equivalência na substituição de entidade hospitalar integrante da rede prestadora ou substituir entidade

hospitalar sem comunicar à ANS ou aos beneficiários:

Sanção – multa de R$ 30.000,00.

Art. 88. Redimensionar rede hospitalar, por redução, sem autorização da ANS ou comunicação aos beneficiários:

Sanção – multa de R$ 50.000,00.

Parágrafo único. Caso o cometimento da infração descrita no caput produza efeitos de natureza coletiva, deve ser considerado o

disposto no art. 9º desta Resolução para cálculo da multa a ser aplicada.



Rede hospitalar – Dificuldades na alteração

Substituição – dificuldades impostas pela ANS

Não admite substituição por hospital que já faz parte da

rede própria ou credenciada, ainda que tenha passado por

ampliação ou reforma

Não admite substituição de dois hospitais por um, ainda que

o substituto possua maior capacidade operacional e muito

mais leitos que os dois somados



Rede hospitalar – Dificuldades na alteração

Redimensionamento – dificuldades impostas pela ANS

Único critério de avaliação da capacidade operacional é se

houve ou não atendimento nos últimos 12 meses (nota interna

da ANS)

Não considera ampliação ou reforma realizada em hospital que

já faz parte da rede própria ou credenciada

Exige TAP para prestadores ambulatoriais equivocadamente

vinculados como hospitalares

Exigem processo de redimensionamento para rede antes vinculada

diretamente por operadora liquidada (a liquidação da operadora

implica no seu cancelamento, de seus produtos, mas a rede continua)



Decisão Judicial Unimed Litoral



Prestadores não hospitalares

Substituição por equivalência (artigo 17 da Lei 9656/98 e RN nº 365/14)

Forma de 
comunicação do 

beneficiário

• Com 60 dias de antecedência

• Portal Corporativo (180 dias) e reativo pelo SAC (call center)

• A OPS deve informar, por qualquer meio que a informação estará no 

portal

Quando não será 
necessária a 
substituição?

• Prestador integrante da rede suprir a demanda (comprovar por 
aditivo)

• Rescisão contrato coletivo > 50% carteira
• Ausência de prestação de serviços últimos 12 meses
• Fraude do prestador - $$ ao beneficiário
• Suspensão atendimento em massa: método coercitivo



Principais propostas da Unimed do Brasil

“Diálogos sobre a Agenda Regulatória”

Flexibilização das regras de redimensionamento ou substituição, em prol dos

beneficiários, que hoje são impeditivas em razão da exigência de taxa de

alteração de produtos (TAP) ou por notas técnicas internas da ANS (houve ou não

atendimento nos últimos 12 meses)

As regras regulatórias atuais não estimulam a concorrência, visto que permite a

imposição unilateral de condições;

Não estimulam a construção ou ampliação de recursos próprios, por não serem

consideradas nos processos de redimensionamento ou substituição;

Não estimulam a qualificação dos prestadores, pois o único critério utilizado

para equivalência é se houve ou não atendimentos nos últimos 12 meses;



Principais propostas da Unimed do Brasil

“Diálogos sobre a Agenda Regulatória”

Não permitem a substituição de 2 prestadores por 1, ainda que possua mais

leitos, serviços, qualidade;

Exigem TAP para prestadores ambulatoriais equivocadamente vinculados como

hospitalares (não há fato gerador para incidência de taxa, pois não são

característica de produtos);

Exigem processo de redimensionamento para rede antes vinculada diretamente

por operadora liquidada (a liquidação da operadora implica no seu

cancelamento, de seus produtos, mas a rede continua )



Resumo da decisão: Obrigação das OPS

comunicarem os seus beneficiários sobre

descredenciamento de hospitais e demais

prestadores, ainda que a rescisão tenha partido

deles.

Autorização pelos beneficiários para receberem

notificações eletrônicas – conclusão do 24º

Seminário Nacional

Necessidade de atualização cadastral,

especialmente planos coletivos

Notificações menos onerosas:

E-mail certificado –R$ 1,90;

Combo SMS – R$ 0,60 por combo (combos de 3

SMSs);

URA Reversa – R$ 1,85 por minuto;

Ligação ativa – R$ 3,61

NOTA: os valores acima não consideram as negociações e

o volume a ser contratado



5. Recurso especial provido" (REsp nº 1.144.840/SP, Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, DJe 11/4/2012 - grifou-se).

Terceira Turma – Superior Tribunal de Justiça
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