
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 389, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015

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 providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 3º, os incisos XIX, XXXI e XXXVI do artigo 4º e o inciso II 
do artigo 10, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e inciso III do artigo 6º da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, em reunião realizada em 18 de novembro de 2015, 
adotou a seguinte Resolução, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a transparência das informações no âmbito da saúde 
suplementar  e  estabelece  a  obrigatoriedade  de  as  operadoras  de  planos  privados  de 
assistência  à  saúde,  doravante  denominadas operadoras,  disponibilizarem um conteúdo 
mínimo obrigatório de informações:

I – aos seus beneficiários titulares e dependentes; e

II - às pessoas jurídicas contratantes de planos privados de saúde e às administradoras de 
benefícios.

Art. 2º Todo o conteúdo de informações obrigatórias de que trata esta resolução deverá ser 
disponibilizado obrigatoriamente em meio digital,  através de área específica e restrita no 
portal da operadora na Internet.

§ 1º A disponibilização considera-se ocorrida  no momento  em que é dado acesso  ao usuário 
para  consulta  às  informações dispostas  em área  específica  e  restrita,  através  do  portal  da 
operadora na Internet.

§ 2° A operadora poderá disponibilizar, integral ou parcialmente, o conteúdo de que trata o 
caput deste artigo através de aplicativos disponíveis em computadores, tablets e celulares.

§3° Todo o conteúdo disponibilizado em área específica e restrita do portal da operadora, na 
forma  do  caput  deste  artigo,  deverá  ser  passível  de  impressão  através  do  portal  da 
operadora.

§ 4º A operadora deverá providenciar diretamente ao beneficiário, titular ou dependente, e 
também  à  pessoa jurídica contratante  de  plano privado  de  assistência  à  saúde,  ou  à 
administradora  de  benefícios,  mediante  solicitação  formal,  a  expedição  em  material 
impresso  das  informações  obrigatórias respectivas a cada um deles, conforme disposto 
nesta Resolução no prazo máximo de trinta dias, salvo se previsto prazo diverso nesta 
Resolução. 



Art.  3°  A  operadora  será  responsável  pela  gestão  do  seu  portal  na  Internet  e  dos 
aplicativos disponíveis em computadores, tablets e celulares, e realizará:

I – a manutenção e atualização periódica das bases de dados;

II – a preservação da estabilidade, segurança da informação e funcionalidade da rede 
e dos aplicativos, por meio de medidas compatíveis com os padrões técnicos estabelecidos 
para este fim; e

III - medidas e procedimentos para a segurança e sigilo dos registros de conexão e dos 
dados.

Art.  4º  A  operadora  deverá  aplicar  soluções  adequadas  com  vistas  à  garantia  de 
acessibilidade para pessoas com deficiência visual, conforme melhores práticas e diretrizes 
adotadas em normas para esse fim.

CAPÍTULO II
DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA OS BENEFICIÁRIOS TITULARES E 

DEPENDENTES DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE

Art. 5º A operadora deverá disponibilizar obrigatoriamente acesso ao Portal de Informações do 
Beneficiário da Saúde Suplementar – PIN-SS.

Parágrafo único. O Portal de Informações do Beneficiário da Saúde Suplementar – PIN-SS 
consiste no repositório de informações individualizadas relativas ao beneficiário, titular ou 
dependente  do  plano  privado  de  saúde,  em  área  específica  e  restrita  do  portal  da 
operadora.

Art. 6° O  PIN-SS apresentará os  componentes 

abaixo: I – Componente Cadastral; e

II – Componente Utilização dos Serviços.

Seção I
Do Componente Cadastral do PIN-SS

Art. 7º O Componente Cadastral do PIN-SS deverá conter obrigatoriamente as 
seguintes informações cadastrais:

a) - nome do beneficiário;

b) - data de nascimento do beneficiário;

c) - número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do beneficiário;

d) - número da matrícula do beneficiário no plano privado de assistência à 

saúde;   

e)  - código do registro da operadora na ANS;



f)  – nome empresarial (razão social) ou denominação e título do 

estabelecimento (nome fantasia) da operadora;

IV –  nome  empresarial  (razão  social)  e  título  do  estabelecimento  (nome fantasia)  da 
administradora de benefícios, quando houver;

V – nome empresarial (razão social) ou denominação e título do estabelecimento (nome 
fantasia) da pessoa jurídica contratante do plano coletivo por adesão ou empresarial;

VI - número do cadastro do plano privado de assistência à saúde 

na ANS;   X - nome do plano privado de assistência à saúde;

I - número do contrato/ apólice;

II -  informação sobre  o  tipo  de  contratação  do  plano privado  de  assistência  à  saúde, 
conforme disposto no inciso VII do art. 16, da Lei 9.656 de 3 de junho de 1998 e pelo art. 
2º da Resolução Normativa – RN nº 195, de 14 de julho de 2009;

III - informação sobre a regulamentação do plano, entendendo-se por:

I Plano Regulamentado – celebrado após 1º de janeiro de 1999;

II Plano Não-regulamentado – celebrado até 1º de janeiro de 1999; ou

III Plano Adaptado – celebrado até 1º de janeiro de 1999 e adaptados às regras da Lei nº 
9.656, de 1998;

IV – data da contratação do plano de saúde;

V - data do início da cobertura contratual do beneficiário no plano privado de 

assistência à saúde; 

XVI – prazo máximo previsto no contrato para carências, de acordo com a classificação 

abaixo:

I carência para procedimentos ambulatoriais;

II carência para procedimentos hospitalares;

III carência para o procedimento parto a termo; e

IV carência para procedimentos odontológicos;

XVII - data de término da Cobertura Parcial Temporária - CPT, quando 

houver; 

XVIII - segmentação assistencial do plano privado de assistência saúde;



XIX - padrão de acomodação do plano privado de assistência à saúde

XX - área de abrangência geográfica do plano privado de assistência à saúde;

 XXI–  dados  do  Serviço  de  Atendimento  ao  Cliente  ou  unidade  organizacional 
equivalente da operadora; e

XXII- informação de contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (Disque ANS, 
endereço eletrônico e link para o contato dos Núcleos de Fiscalização);

XXIII–  informação  sobre  existência  de  compartilhamento  da  gestão  de  riscos  para 
viabilizar  o  atendimento  continuado  do  beneficiário  no  contrato,  na  forma  de 
regulamentação  própria  da  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  que  permite  a 
assunção de corresponsabilidade pela gestão dos riscos decorrentes do atendimento, de 
forma  continuada,  dos  beneficiários  de  outras  operadoras  por  meio  de  intercâmbio 
operacional,  convênio  de  reciprocidade  ou  outra  forma  de  ajuste. (Incluído pela        RN    nº   
430,       de             07/12/2017      )

Parágrafo único. Em relação ao inciso XVI deverá constar a informação de que se trata de 
prazos máximos de carência, devendo o beneficiário proceder à leitura contratual ou 
consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente ou unidade organizacional equivalente da 
operadora para ter ciência de todos os prazos previstos.

Seção II
Do Componente Utilização dos Serviços do PIN-SS

Art.    8º  O  Componente  Utilização    dos  Serviços    do  PIN-SS  deverá  conter    os  eventos 
reconhecidos   pela  operadora,  independente    da  ocorrência    de  glosa    de  valor, 
considerando-se  todos    os  eventos   realizados  na  rede  credenciada,  referenciada, 
cooperada   ou fora da rede, quando houver cobertura para reembolso.

Art.  8º  O  Componente  Utilização  dos  Serviços  do  PIN-SS  deverá  conter  os  eventos 
reconhecidos pela operadora, independente da ocorrência de glosa de valor, considerando-
se todos os eventos realizados na rede própria, credenciada, referenciada, cooperada, na 
rede indireta ou fora da rede, quando houver cobertura para reembolso. (Alterado pela RN 
nº 430, de 07/12/2017)

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos procedimentos identificados 
para ressarcimento ao SUS.

Art. 9º O conteúdo do Componente Utilização de Serviços do PIN-SS deverá obedecer às 
seguintes regras:

I – as informações deverão ser apresentadas de forma agrupada por categoria de despesa, 
de acordo com a natureza do procedimento;

II- para cada categoria de despesa deverá ser apresentada a relação individualizada dos 
procedimentos realizados pelo beneficiário;
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I – para cada procedimento realizado deverá ser apresentada a data de realização;

II – para cada procedimento realizado deverão ser apresentadas as seguintes informações do 
prestador de serviços de saúde que realizou o procedimento:

I nome empresarial (razão social) ou denominação e título do estabelecimento (nome fantasia), 
quando for pessoa jurídica; e

II nome completo e Cadastro de Pessoa Física – CPF, quando for pessoa física; e

III –  para  cada  categoria  de  despesa  deverá  ser  apresentado  o  valor  global  da  despesa, 
deduzidas eventuais glosas de valor, independente da forma de remuneração.

§1° As categorias de despesa serão classificadas em:  Consultas,  Exames/Terapias,  Internação, 
Outras despesas e Odontologia.

§ 2° No caso de internação serão identificados o prestador principal e o procedimento principal.

§ 3° No caso de Odontologia, serão considerados todos os eventos de atenção à saúde, inclusive 
Consultas e Exames/Terapias.

§4º O  conteúdo  do  PIN-SS,  componente  Utilização  dos  Serviços,  deverá  ser  disponibilizado 
conforme o Padrão TISS vigente.

Seção III
Dos Aspectos Operacionais da Disponibilização do PIN-SS

Art.  10.  A  disponibilização  do  componente  Utilização  dos  Serviços  do  PIN-SS  terá  periodicidade 
semestral  e  se  dará  até  o  último  dia  útil  do  mês  de  agosto,  para  as  informações  referentes  ao 
primeiro  semestre,  e até o  último  dia  útil  do mês de  fevereiro,  para  as  informações referentes  ao 
segundo semestre.

§ 1° Os eventos reconhecidos posteriormente ao processamento dos períodos estabelecidos no 
caput deverão ser informados no período subsequente.

§ 2° Todo o histórico do componente “utilização dos serviços” deverá ser disponibilizado pela operadora 
durante a vigência do contrato.

Art. 11. O PIN-SS deverá obrigatoriamente ser disponibilizado de forma individualizada, em área 
específica  e  restrita  do  portal  da  operadora,  respeitando  as  regras  de  sigilo,  privacidade  e 
confidencialidade dos dados.

Art.  12.  O acesso  ao  PIN-SS deverá  ser  disponibilizado  exclusivamente  para  os  beneficiários, 
titulares ou dependentes, de planos privados de saúde.

Art. 13. Ao disponibilizar o PIN-SS a operadora deverá:

I- fornecer aos beneficiários login e senha para o acesso individualizado das informações; e

II-manter  protegidas  as  informações  dos  beneficiários  quando acompanhadas  de  dados  que 
possibilitem a sua identificação, não podendo as mesmas ser divulgadas ou fornecidas a terceiros 
não autorizados.

Parágrafo  único.  A operadora dará  ciência  à administradora de benefícios, quando houver,  ou à 
pessoa jurídica contratante  de  plano  coletivo, empresarial  ou  por  adesão,  dos  procedimentos 
necessários para o beneficiário titular ou dependente obter acesso individualizado às informações 



do PIN-SS, respeitando-se as regras de sigilo, privacidade e confidencialidade dos dados.

CAPITULO III
DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE DE PLANOS 

COLETIVOS OU
PARA A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS QUANDO COUBER

Art.  14.  A  operadora  deverá  disponibilizar  à  pessoa  jurídica  contratante  de  plano  coletivo 
empresarial ou por adesão, com formação de preço pré-estabelecido, assim definidos na Resolução 
Normativa  nº  85,  de  7  de  dezembro  de  2004,  um  extrato  pormenorizado  contendo  os  itens 
considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em 
negociação.

§1º O extrato pormenorizado de que trata o caput deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 
(trinta) dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

§2º Quando a administradora de benefícios participar, de qualquer forma, da negociação de reajuste 
dos  contratos,  o  fornecimento  do  extrato  pormenorizado  previsto  no  caput  deverá  se  dar 
diretamente  a  esta,  no  prazo  do  §1º  deste  artigo,  devendo  repassá-lo  para  a  pessoa  jurídica 
contratante, em até 10 dias.

§ 3º O previsto no § 2º não impede que a pessoa jurídica contratante solicite o extrato diretamente à 
operadora, na forma do caput.

§  4°  Se,  em  observância  ao  contrato,  não  houver  conclusão  do  cálculo  do  reajuste  com 
antecedência  de  trinta  dias,  deverá  ser  apresentado  o  cálculo  parcial  efetuado  com base  nas 
informações disponíveis.

§ 5° Na situação prevista no § 4º, o cálculo definitivo deverá ser disponibilizado com até dez dias de 
antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14 deverá conter, ao menos:

a) –  o  critério  técnico  adotado  para  o  reajuste  e  a  definição  dos  parâmetros  e  das  variáveis 
utilizados no cálculo;

b) – a demonstração da memória de cálculo realizada para a definição do percentual de reajuste e 
o período de observação; e

c) – o canal  de atendimento  da operadora  para esclarecimento  de dúvidas  quanto  ao extrato 
apresentado.

Parágrafo único. Na hipótese de o contrato estipulado prever um índice específico para o reajuste, a 
operadora deverá informar o valor referente ao período a que corresponde o reajuste.

Art. 16. Após a efetiva aplicação do reajuste, os beneficiários, titulares ou dependentes, poderão 
solicitar formalmente o extrato pormenorizado para a administradora de benefícios ou operadora, 
que terão o prazo máximo de 10 (dez) dias para seu fornecimento.

Art. 17. O disposto neste Capítulo aplica-se para todo tipo de agrupamento de contratos, devendo 
ser respeitadas as questões atinentes ao sigilo inerentes às informações de cada contrato coletivo.

CAPÍTULO IV
DAS INFORMAÇÕES MÍNIMAS ACERCA DOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRATAÇÃO DE PLANO 

PRIVADO DE SAÚDE



Art. 18. As operadoras são obrigadas a disponibilizar, na área aberta de seu portal na internet, as 
informações mínimas  acerca  dos  diferentes  tipos  de  contratação  de  plano  privado  de  saúde, 
conforme o Anexo I desta Resolução, sem prejuízo do disposto em outros normativos, inclusive o 
disposto  na Instrução Normativa – IN nº 20,  de 29 de setembro de 2009, que dispõe sobre os 
instrumentos de orientação aos beneficiários, previstos no artigo 24 da Resolução Normativa - RN 
nº 195, de 14 de julho 2009, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19. As operadoras são obrigadas a dar ciência aos seus beneficiários, titulares e dependentes, 
do número do Cartão Nacional de Saúde - CNS, conforme disposto na Portaria Ministério da Saúde 
nº         940,         de         28         de         abril         de         2011  , que regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde.

Art. 20. O número do CNS passa a ser conteúdo obrigatório dos cartões de identificação de planos 
privados de saúde, físicos ou digitais, a serem emitidos a partir de 1º de agosto de 2016.

§ 1º Esta norma não obriga a substituição dos cartões físicos de planos de saúde que tenham sido 
emitidos em data anterior a 1º de agosto de 2016.

§ 2º A obrigação disposta neste artigo não afasta a obrigatoriedade de as operadoras informarem o 
número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do beneficiário no Componente Cadastral do PIN-SS, 
na forma do inciso III do artigo 7º e do artigo 25 desta RN.

Art. 21. O cumprimento do disposto nesta Resolução não exime a operadora da observância de 
outras normas que tratem da divulgação de informações.

Art. 22. A Diretoria de Desenvolvimento Setorial - DIDES realizará monitoramento periódico para verificar 
o cumprimento do disposto nessa  Resolução  e  utilizará  essas  informações  para  avaliação  das 
operadoras e implemento de ações, conforme a ser definido em Instrução Normativa pela

Diretoria de Desenvolvimento Setorial.

Art.  23.  O  descumprimento  do  disposto  nesta  Resolução  Normativa  ensejará  a  aplicação  das 
penalidades previstas neste artigo.

§ 1º Considera-se infração ao art. 74 da RN nº 124 de 30 de março de 2006, ou de norma que vier a  
sucedê-la:

a) - a não disponibilização do Portal de Informações do Beneficiário da Saúde Suplementar – PIN-SS 
ao conjunto de beneficiários da operadora; e

b) - o descumprimento do disposto nos arts. 19 e 20 desta RN.

§ 2º A negativa do fornecimento de informação pela operadora ou administradora de benefícios à 
Pessoa Jurídica Contratante, em não observância ao disposto no art. 14 desta Resolução, ensejará 
a aplicação  da  mesma  penalidade  estabelecida  para  a  conduta  de  deixar  de  comunicar  as 
informações obrigatórias ao beneficiário, prevista do art. 74 da RN nº 124 de 2006, ou em norma 
que vier a sucedê-la.

Art. 24. Revogam-se a RN nº 360, de 3 de dezembro de 2014, e o parágrafo único do art. 5º, da RN 
nº 190 de 30 de abril de 2009.

Art.  25.  As  informações  do  componente  Cadastral  do  PIN-SS  deverão  estar  disponíveis  ao 
beneficiário na data de início da vigência desta norma.

Parágrafo único. As informações previstas nos incisos XVI e XVII do artigo 7º serão obrigatórias a 
partir de 1º de agosto de 2016.
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Art. 26. O primeiro PIN-SS, contendo as informações do componente Utilização dos Serviços, deverá  ser 
disponibilizado pelas operadoras até o último dia útil do mês de agosto de 2016, contemplando         as  
informações referentes ao primeiro semestre de 2016.

Art. 27.   As regras previstas no Capítulo III desta Resolução entrarão em vigor em de 1° de  agosto 
de 2016.

Art. 28. Esta Resolução Normativa entrará em vigor em 1° de janeiro de 2016.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA ABRAHÃO

Diretor-Presidente



RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 395, DE 14 DE JANEIRO DE 2016

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.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em vista do que dispõem os 
incisos XXIV, XXVIII, XXXVII e XLI do art. 4º e o inciso II do art. 10, ambos da Lei n° 9.961, de 28 de 
janeiro de 2000; e a alínea “a” do inciso II do art. 86 da Resolução Normativa – RN nº 197, de 16 de 
julho de 2009, em reunião realizada em 16 de dezembro de 2015, adotou a seguinte Resolução 
Normativa - RN e eu, Diretora Presidente Substituta, determino a sua publicação.

Art. 1º A presente Resolução Normativa - RN define 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.

Parágrafo único. Para fins desta RN, considera-se atendimento a interação entre o beneficiário e a 
operadora,  independentemente  do  originador  da  interação, efetivada  por  qualquer  dos  canais 
previstos no art. 5°.

Art. 2º São garantidos ao beneficiário, sem prejuízo das normas gerais aplicáveis aos serviços de 
atendimento ao consumidor:

III – atendimento adequado à sua demanda, assegurando-lhe o acesso e a fruição dos serviços 
conforme  o  disposto  nas  normas legais  e  infralegais  disciplinadoras  do  mercado  de  saúde 
suplementar, bem como nas condições contratadas;

IV– tratamento preferencial aos casos de urgência e emergência;

V – respeito ao regramento referente ao sigilo profissional e à privacidade; e

VI – informação adequada, clara e precisa quanto aos serviços contratados, especialmente quanto 
às condições para sua fruição e aplicação de mecanismos de regulação.

Parágrafo único. No caso de atendimento presencial, é garantido ao beneficiário, ainda, tratamento 
não discriminatório nas condições de acesso, devendo-se observar as prioridades de atendimento 
definidas em lei, quais sejam, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, idosos com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por 
crianças de colo.

Art. 3º São diretrizes que devem orientar o atendimento das operadoras  aos 

beneficiários: 

I – transparência, clareza e segurança das informações;

IV– rastreabilidade das demandas;

  III– presteza e cortesia;

IV – racionalização e melhoria contínua.

Art.  4º  Ressalvada  a hipótese prevista no art. 9º,  quando demandadas,  as operadoras deverão 



prestar aos seus beneficiários, de forma imediata, as devidas informações e orientações sobre o 
procedimento e/ou serviço assistencial solicitado, esclarecendo ainda se há cobertura prevista no 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e/ou no correspondente instrumento contratual 
firmado para prestação do serviço de assistência à saúde suplementar.

Art.  5º Para prestarem o atendimento previsto no art.  4°, as operadoras deverão disponibilizar e 
divulgar, de forma clara e ostensiva, os seguintes canais:

I – atendimento presencial, indicando os endereços disponíveis para atendimento ao beneficiário; e 

II – atendimento telefônico, contendo número da respectiva central de atendimento.

Parágrafo  único.  A disponibilização  de  meio  de  atendimento  via  Internet  é  facultativa  para  fins  de 
solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial.

Art.  6º As operadoras deverão disponibilizar unidade de atendimento presencial,  de que trata o 
inciso I do art.  5º,  no mínimo nas capitais  dos Estados ou regiões  de maior atuação dos seus 
produtos, ao menos no horário comercial dos dias úteis, desde que atendidos os seguintes critérios:

I – possua concentração de beneficiários superior a 10% (dez por cento) do total de sua carteira; e 

II – o número de beneficiários naquela área não seja inferior ao limite de 20.000 (vinte mil).

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às operadoras exclusivamente odontológicas, as 
filantrópicas e as autogestões.

Art. 7º O atendimento telefônico de que trata o inciso II do art. 5º deve ser assegurado:

g) – durante 24 (vinte e quatro) horas, sete dias da semana, nas operadoras de grande porte;

h) – nos dias úteis  e em horário  comercial,  nas operadoras  de pequeno e médio porte,  nas 
exclusivamente odontológicas  e nas filantrópicas, exceto para  os casos envolvendo garantia de 
acesso a coberturas de serviços e procedimentos de urgência e emergência,  nos quais deverá 
haver  oferta de canal telefônico para orientação por 24 (vinte e quatro) horas, sete dias da 
semana.

Parágrafo único. O horário comercial  respeitará as peculiaridades de cada região, aplicando-se, 
para tanto, as regras do local onde funcionar o atendimento.

Art. 8º Sempre que houver a apresentação de solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura 
assistencial  pelo  beneficiário, independente  do canal  pelo qual seja  realizado  ou qual seja  sua 
finalidade, deverá ser fornecido número de protocolo como primeira ação, no início do atendimento 
ou  logo  que  o  atendente  identifique  tratar-se  de  demanda  que  envolva,  ainda  que 
indiretamente,cobertura assistencial.

§ 1º Qualquer solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial deve ser emitida 
por profissional de saúde devidamente habilitado.

§  2º  A apresentação  de  solicitação  de  procedimento  e/ou  serviço  de  cobertura  assistencial  à 
operadora poderá ser feita pelo prestador em nome do beneficiário.

§ 3° Para os fins desta Resolução, o número de protocolo fornecido pela operadora ao beneficiário 
deverá observar o padrão previsto na ficha técnica constante do Anexo I.

§ 4° Independentemente do porte, as operadoras deverão arquivar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
e  disponibilizar,  em  meio  impresso  ou  eletrônico,  os  dados  do  atendimento  ao  beneficiário, 



identificando o registro numérico de atendimento, assegurando a guarda, manutenção da gravação 
e registro.

§ 5° Os canais de atendimento ao beneficiário voltados à solicitação de procedimento e/ou serviço 
de cobertura assistencial serão obrigatoriamente ofertados, ainda  que  exista entre operadora  e 
prestador de serviço regramento para a apresentação direta de pedidos de autorização dos serviços 
prestados.

Art.  9º  Nos  casos  em  que  não  seja  possível  fornecer  resposta  imediata  à  solicitação  de 
procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial apresentada, a operadora demandada terá o 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentá-la diretamente ao beneficiário.

§1° Nos casos de solicitação de procedimentos e/ou serviços de cobertura assistencial em que os 
prazos máximos para garantia de atendimento, previstos na RN n° 259, de 17 de junho de 2011, 
sejam inferiores ao prazo previsto no caput, a resposta da operadora ao beneficiário deverá se dar 
dentro do prazo previsto na RN n° 259, de 2011.

§ 2°  Nas solicitações de procedimentos de alta complexidade – PAC – ou de atendimento em 
regime de internação eletiva, as operadoras deverão cumprir o prazo de até 10 (dez) dias úteis para 
apresentação de resposta direta ao beneficiário, informando as medidas adotadas para garantia da 
cobertura.

§  3°  As  solicitações  de  procedimentos  e/ou  serviços  de  urgência  e  emergência  devem  ser 
autorizadas imediatamente pela operadora, observadas as normas legais e infralegais em vigor.

Art. 10. Havendo negativa de autorização para realização do procedimento e/ou serviço solicitado 
por profissional de saúde devidamente habilitado, seja ele credenciado ou não, a operadora deverá 
informar ao beneficiário detalhadamente, em linguagem clara e adequada, o motivo da negativa de 
autorização do procedimento, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal que a justifique.

§ 1º O beneficiário, sem qualquer ônus, poderá requerer que as informações prestadas na forma do 
caput sejam reduzidas a termo e lhe encaminhadas por correspondência ou meio eletrônico,  no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

§ 2º No caso das operadoras de pequeno e médio porte,  o prazo de 24 ( vinte e quatro) horas  
previsto no § 1º deverá considerar o horário de funcionamento de suas unidades de atendimento.

Art. 11. Fornecida resposta direta ao beneficiário sobre o resultado da análise de sua solicitação de 
procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial, a este será garantida a faculdade de requerer 
a reanálise de sua solicitação, a qual será apreciada pela Ouvidoria da operadora, instituída na 
forma da RN n° 323, de 3 de abril de 2013.

§  1° No  mesmo  ato  de  fornecimento  da  resposta  direta  ao  beneficiário,  a  operadora  deverá 
informá-lo acerca  do  prazo,  forma  e procedimento  a serem observados  para  apresentação  do 
requerimento de reanálise, inclusive no que se refere à instauração de junta médica,  caso haja 
manifestação de divergência do profissional de saúde solicitante.

§  2°  Caso  a operadora  esteja  dispensada da  criação  de  unidade organizacional  específica  de 
Ouvidora, as revisões apresentadas serão apreciadas pelo representante institucional previsto no 
art. 8° da RN n° 323, de 2013.

§  3°  Caso  a  operadora  imponha  ao  beneficiário  procedimento  excessivamente  complexo  para 
apresentação do requerimento de reanálise, de modo que impeça ou restrinja o exercício dessa 
faculdade, será configurada a infração prevista nessa norma, por não observância às regras sobre 
atendimento aos beneficiários nas solicitações de cobertura assistencial.



Art. 12. Em qualquer hipótese, o atendimento às solicitações de procedimentos e/ou serviços de 
cobertura assistencial apresentadas pelos beneficiários às operadoras deverá ser concluído, nos 
termos desta Resolução, observando-se os prazos previstos na RN n° 259, de 2011.

Parágrafo único. As informações prestadas em atendimento a esta Resolução deverão observar o 
Padrão TISS, disciplinado pela RN nº 305, de 9 de outubro de 2012.

Art. 13. Os registros documentados dos atendimentos realizados na forma prevista nesta Resolução 
poderão  ser  utilizados  pelas  operadoras  para  qualificação  das  respostas  apresentadas  às 
Notificações de Intermediação Preliminar – NIP.

Art. 14.  Os beneficiários,  caso assim solicitem, terão acesso, sem ônus, aos registros de seus 
atendimentos, em até 72 (setenta e duas) horas da solicitação respectiva, respeitado o disposto no 
§ 4º do art. 8º.

Art.  15. A presente Resolução não afasta a necessidade de observância, pelas operadoras, do 
disposto no Decreto n° 6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a Lei n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, fixando normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, 
ou legislação que o substitua.

Art. 16. A RN 124 passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:

Art. XX.  Deixar  de observar  as  regras sobre atendimento  aos  beneficiários  nas  solicitações  de 
cobertura assistencial, exceto quando a conduta configurar negativa de cobertura, caso em que 
será aplicada a sanção desta sanção - multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 17. Fica revogada a RN n° 319, de 5 de março de 2013 e fica revogado parágrafo único do art.

74 da RN nº 124, de março de 2006.

Art. 18. Essa resolução normativa entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias após sua publicação.

SIMONE SANCHES FREIRE

Diretora-Presidente Substituta



RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 400, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Dispõe  sobre  os  parâmetros  e  procedimentos  de 
acompanhamento  econômico-financeiro  das  operadoras  de 
planos  privados  de  assistência  à  saúde  e  de  monitoramento  
estratégico do mercado   de saúde suplementar.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõem 
os incisos XXIII, XXXI e a alínea “e” do inciso XLI do art. 4º, e o inciso II do art. 10, todos da Lei nº 
9.961, de 28 de janeiro de 2000; e a alínea "a" do inciso II do artigo 86 da Resolução Normativa - 
RN nº 197, de 17 de julho de 2009, em reunião realizada em 24 de fevereiro de 2016, adotou a 
seguinte Resolução Normativa e eu, Diretor-Presidente, determino sua publicação.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta  Resolução  Normativa  -  RN  estabelece  os  parâmetros  e  procedimentos  relativos  ao 
acompanhamento econômico-financeiro das operadoras de planos privados de assistência à saúde e 
ao monitoramento estratégico do mercado de saúde suplementar.

Art. 2º Para fins desta Resolução Normativa aplicam-se as seguintes definições:

VII -  acompanhamento econômico-financeiro das operadoras de planos privados de assistência à 
saúde: análise técnica individual de uma operadora para verificação de sua regularidade, objetivando 
preservar  a  continuidade  e  qualidade  do  atendimento  à  saúde,  por  meio  de  elaboração  de  Nota 
Técnica de Acompanhamento Econômico-Financeiro - NTAEF;

VIII- monitoramento estratégico do mercado de saúde suplementar: análise setorial com produção 
de estudos, indicadores e informações econômico-financeiras  do mercado de planos privados 
de  assistência  à  saúde  visando  subsidiar  a  Gerência-Geral  de  Acompanhamento  das 
Operadoras  e Mercado  – GGAME  da  Diretoria  de Normas  e Habilitação  das  Operadoras  – 
DIOPE na implementação de projetos contemplando as melhores práticas regulatórias;

IX - análise para fins de Autorização de Funcionamento: análise individual de OPS com o intuito de 
verificar o cumprimento dos requisitos econômico-financeiros previstos  na  Resolução  Normativa  – RN 
nº 85 de 2004, com vistas a concessão de autorização de funcionamento.

CAPÍTULO II

DO ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS OPERADORAS

Art. 3º O acompanhamento econômico-financeiro das operadoras integra um conjunto de ações de 
caráter contínuo e permanente, necessárias em função da dinâmica das transações e eventos que 
podem afetar  a  situação  patrimonial,  econômica,  financeira,  administrativa  e  societária  das 
operadoras.

Art.  4º O acompanhamento econômico-financeiro das operadoras, definido no inciso I do art.  2º, 
ocorrerá segundo diretriz estratégica, parâmetros, procedimentos e rotina sistemática definidos na 
presente RN, de forma a compatibilizar a força de trabalho existente às demandas e permitir uma 
apuração periódica dos resultados e, por consequência, orientar as medidas a serem adotadas e 
mensurar a atuação da ANS.

Art.  5º  O  acompanhamento  econômico-financeiro  das  operadoras  será  estabelecido 
primordialmente a  partir  das  informações  do  Documento  de  Informações Econômico-Financeiras 
das Operadoras - DIOPS, do 4º trimestre do último exercício, e dos documentos que compõem 



o conjunto  das  Demonstrações Contábeis e dos Relatórios de Auditoria Independente, referentes 
ao último exercício encerrado.

Art. 6º A partir das informações contábeis mencionadas no art. 5º, será realizada a análise preliminar 
de validação dos dados, sendo rejeitada qualquer informação ou dado que esteja inconsistente ou 
em contradição,  indicando-se, conforme o caso,  a necessidade de republicação do balanço,  de 
ajuste no DIOPS ou, em casos de anormalidades graves, a instauração de regime de direção fiscal.

Art. 7º Após a análise preliminar de consistência e validação dos dados, as informações contábeis 
mencionadas no art. 5º serão avaliadas para definição da relação inicial de operadoras que, em 
razão de critérios  de risco e relevância  definidos  se submeterão à análise técnica individual  de 
acompanhamento econômico-financeiro, que constará na NTAEF.

Art. 8º A NTAEF tem a finalidade de avaliar a conformidade da operadora em relação à regulação 
econômico-financeira,  envolvendo aspectos contábeis,  econômicos, financeiros,  societários  e 
administrativos,  não  se  confundindo  com  a  avaliação  de  conformidade  de  natureza  tributária, 
previdenciária, trabalhista, civil ou de outra natureza.

Art.  9º    A relação inicial  de operadoras selecionadas para análise constitui  a programação do ciclo 
anual de acompanhamento econômico-financeiro da Gerência de Acompanhamento das Operadoras – 
GEAOP/GGAME,  servindo  de  base para  planejamento  e  organização  dos  trabalhos  de  análise  e 
elaboração de NTAEF, e deverá considerar critérios de risco e relevância relacionados à operadora.

§  1º  Além dos  parâmetros  de  seleção  de  operadoras  para  análise  definidos  no  caput,  serão 
analisadas, preferencialmente:

V - as operadoras envolvidas em processos de transferência de carteira de beneficiários e de 
transferência de controle societário, bem como aquelas participantes de programas de avaliação 
que requeiram verificação da conformidade regulatória contábil, econômica, financeira, societária 
e administrativa; e

VI - as operadoras que forem objetos de demandas de órgãos externos dos Poderes Judiciário, 
Executivo e Legislativo.

§ 2º A programação do ciclo anual de acompanhamento das operadoras a serem analisadas será 
compatibilizada anualmente considerando os recursos humanos e financeiros disponíveis para este 
processo de trabalho.

§ 3º   As análises das operadoras devem seguir a ordem de prioridade estabelecida na programação 
anual de acompanhamento econômico-financeiro da GEAOP/GGAME, de acordo com os fatores de risco 
e relevância e o conjunto de critérios estabelecidos nesta RN, sem prejuízo de outras ações 
específicas circunstanciais que poderão atualizar ou complementar essa programação ao longo do 
ciclo.

Seção I

Dos critérios de análise das operadoras

Art. 10.  A NTAEF  é o  instrumento  para fins  de  análise técnica  de  eventuais  desconformidades 
econômico-financeiras ou administrativas das Operadoras de Planos Privados de Assistência à 
Saúde, que podem colocar em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, e 
considera no todo ou em parte, conforme o escopo pretendido, os seguintes critérios:

I - inobservância das normas referentes:

i) ao conjunto de regras contábeis estabelecido pelo Plano de Contas das Operadoras de 
Planos Privados de Assistência à Saúde da ANS;



j) à alteração ou transferência do controle societário, incorporação, fusão, cisão ou 
desmembramento;

k) à transferência de carteira de beneficiários; 

II - inadequação às regras relativas a:

VII provisões técnicas, incluído o ressarcimento ao 

SUS; b) recursos próprios;

VIII capital base; (Alterado pela RN nº 451, de     06/03/2020  )

IX ativos garantidores;

X lastro para as Provisões 

Técnicas; e) margem de solvência;

XI margem de solvência ou capital baseado em riscos, em conformidade com o parâmetro utilizado 
para definição do capital regulatório da operadora; (Alterado         pela         RN         nº         451,         de         06/03/2020  )

VI - inconsistências verificadas na avaliação:

IV das origens e aplicações de recursos patrimoniais, bem como da evolução do patrimônio da 
operadora;

V das receitas e das despesas relacionadas principalmente às transações de planos privados 
de assistência à saúde, independentemente dos recebimentos e pagamentos;

VI dos documentos das demonstrações contábeis do exercício e as informações enviadas por 
meio dos DIOPS XML;

VII– avaliação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;

VIII –  avaliação  dos  Relatórios  de  Auditoria  Independente,  incluindo  eventuais  ressalvas  e 
parágrafos de fundamentação de opinião do Auditor;

IX – necessidade e relevância de ajustes contábeis ao patrimônio; 

VII - insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro;

V - totalidade do ativo em valor inferior ao passivo exigível;

VI - desequilíbrios estruturais na relação entre ativos e passivos de curto prazo que comprometam 
a liquidez;

VII - inadimplência contumaz com o pagamento aos prestadores; 

XI – pendências do Processo de Autorização de Funcionamento;

I - obstrução ao acompanhamento da situação econômico-financeira, incluído o não envio ou o 
atraso no envio de informações, bem como qualquer conduta ou omissão da operadora que venha a 
impor injustificadas dificuldades ao exercício das atividades da ANS previstas nesta Resolução;

II -  deficiência  de  controles  internos,  inconsistências,  erros  ou  omissões  nas  informações 
contábeis que prejudiquem a avaliação da situação econômico-financeira;

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=Mzg2MA%3D%3D
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=Mzg2MA%3D%3D
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=Mzg2MA%3D%3D
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=Mzg2MA%3D%3D
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=Mzg2MA%3D%3D
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=Mzg2MA%3D%3D
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http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=Mzg2MA%3D%3D


XIV- realização de operações financeiras contrárias à legislação;

IV - histórico de utilização das formas de Procedimento de Adequação Econômico-Financeira – PAEF, 
estabelecido pela RN nº 307, de 23 de outubro de 2012, nos últimos 2 (dois) exercícios;

V – histórico  de  recomendações  para  instauração  do  regime especial  de  direção  fiscal  nos 
últimos 2 (dois) exercícios;

VI – histórico de instauração do regime especial de direção fiscal, nos últimos 2 (dois) exercícios.

Parágrafo único. A NTAEF indicará eventuais desconformidades, bem como as possíveis medidas a 
serem  aplicadas  em  cada  caso,  considerando  a  relevância  e  o  impacto  das  eventuais 
desconformidades identificadas, para fins de classificação da situação da Operadora conforme as 
possibilidades do art. 11 e seguintes.

Seção II
Das desconformidades apuradas

Art. 11. Na análise individual da operadora, que constará na NTAEF, será possível o apontamento 
de uma das seguintes situações:

I - desconformidades consideradas de baixo risco e sem comprometimento da avaliação da situação 
econômico-financeira,  sendo necessária  a  adoção de procedimentos corretivos,  seja  de  forma 
imediata  ou  pela  apresentação  do  Termo  de  Assunção  de  Obrigações  Econômico-Financeiras 
(TAOEF), de acordo com termos da Resolução Normativa - RN nº 307, de 2012;

II  -  desconformidades  consideradas  relevantes  que  podem  colocar  em  risco  a  continuidade  ou  a 
qualidade do atendimento à saúde, sendo necessária a adoção de procedimentos corretivos de forma 
imediata  ou por  meio  de uma das  formas  de  Procedimento  de  Adequação Econômico-Financeira  - 
PAEF, de acordo com os termos da RN nº 307,de 2012;

III -  desconformidades  consideradas  relevantes  que  comprometem  a  avaliação  da situação 
econômico-financeira  ou  que  colocam  em  risco  a  continuidade  ou  a  qualidade  do  atendimento  à 
saúde,  sendo  necessária  a  adoção  de  procedimentos  corretivos  de  forma  imediata,  não  existindo 
possibilidade  de  apresentação  de  Procedimento  de  Adequação  Econômico-Financeira  -  PAEF,  nos 
termos da RN nº 307,de 2012.

§ 1º Quando não houver constatação de desconformidades relevantes, a NTAEF deve apontar a 
situação de conformidade econômico-financeira e recomendar a manutenção da operadora na área 
de acompanhamento regular.

§ 2º  Quando a análise requerer esclarecimentos  ou  apresentação de documentos  por  parte  da 
operadora prévios ao enquadramento nas situações previstas no presente artigo, a NTAEF deverá 
consignar isso em sua conclusão.

§ 3º Com fundamento nas desconformidades consignadas em NTAEF, o Diretor da DIOPE poderá decidir 
ainda por visita técnica à operadora,  que consiste na avaliação in loco de documentos, sistemas de 
informação,  controles  internos,  normas  e  procedimentos  relacionados  aos  aspectos  contábeis  e 
econômico-financeiros.

Art.  12.  No caso  de constatação  de desconformidade prevista  nos  incisos  I, II e III  do art.  11,  a 
operadora será notificada para,  no prazo de até 30 (trinta) dias,  a contar da data da respectiva 
notificação, corrigir imediata e integralmente as anormalidades, apresentando documentação hábil 
que comprove a devida regularização, ou para apresentar uma das formas de Procedimento de 
Adequação Econômico-Financeira – PAEF, quando permitido.

Parágrafo único.  O  prazo  de 30  (trinta) dias,  previsto  no caput, para  apresentação  de  uma  das 



formas  de  Procedimento  de  Adequação Econômico-Financeira  –  PAEF,  quando  cabível,  poderá  ser 
prorrogado  por  até  mais  30  (trinta)  dias,  por  decisão  da  Gerência-Geral  de  Acompanhamento  das 
Operadoras  e  Mercado  –  GGAME,  desde que  seja  apresentado,  dentro  do  prazo  inicial,  pedido 
justificado da operadora.

Art.  13.  A  reincidência  de  notificações  para  correção  de  desconformidades,  com base  em 
desconformidades reiteradas, considerando os últimos 2 (dois) exercícios, será considerada como 
um agravante  da  situação  da  Operadora  para  fins  de  enquadramento  em uma das  situações 
descritas no art. 8º.

Art. 14.   O acompanhamento das operadoras em Procedimento de Adequação Econômico-Financeira
– PAEF aceito pela GGAME/DIOPE será realizado de acordo com as disposições constantes da RN 
nº 307, de 2009 e suas posteriores alterações.

Art. 15. Os procedimentos requeridos para correção das desconformidades, ou para a apresentação 
de uma das formas de Procedimento de Adequação Econômico-Financeira – PAEF, quando não 
atendidos na sua integralidade, no prazo assinalado, poderão resultar na indicação de adoção das 
medidas previstas no art. 24 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

CAPÍTULO III

DO MONITORAMENTO ESTRATÉGICO DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Art.  16.  O  monitoramento  estratégico  do  mercado  de  saúde  suplementar  compreenderá 
instrumentos  tais como  análises, indicadores  e  informações econômico-financeiras  do  setor  e 
estudos de mercado, com vistas a subsidiar e motivar ações do ciclo anual de acompanhamento 
das Operadoras, sem prejuízo de outras finalidades.

§ 1º Os estudos de mercado serão objeto, entre outras, de Nota Técnica de Monitoramento de Mercado - 
NTM  elaborada  periodicamente  por  servidor  responsável  e  encaminhada  ao  Gerente-Geral  de 
Acompanhamento  de  Operadoras  e  Mercado,  contendo  visão  econômica  da  evolução  do  mercado, 
podendo destacar tendências e apresentar recomendações.

§ 2º Os estudos de mercado poderão contemplar, dentre outros objetos:

I - análise econômica de conjuntura, explicitando seus efeitos sobre o setor de saúde suplementar; 

II - análise de evolução de concentração nos mercados relevantes; e

III – avaliação por porte de operadora e modalidade, destacando tendências e eventuais problemas 
circunstanciais ou estruturais.

§  3º  As  análises  e  indicações  dos  instrumentos  de  monitoramento  econômico  do  mercado 
constituem subsídios de natureza técnica para o aprimoramento do processo regulatório e ações da 
DIOPE.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  17.  As  operadoras  que  não  possuem Autorização  de  Funcionamento  como operadoras  de 
planos de saúde são analisadas de acordo com as disposições estabelecidas pela RN nº 85, de 
7,  de  dezembro de 2004, que dispõe sobre a concessão de Autorização de Funcionamento às 
Operadoras de Planos  de Assistência  à  Saúde, assim definidas  no inciso  II do art.  1º da  Lei  nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, e no art. 2º da Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001.

Art. 18.   As operadoras sem Autorização de Funcionamento ou que se encontram em regime especial 
de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,  ou ainda que estejam em processo de cancelamento de 



registro,  não  serão  objeto  do  acompanhamento  econômico-financeiro,  nos  termos  dos  critérios  e 
parâmetros  definidos  por  esta  RN, salvo  quando  determinado  pelo  Gerente-Geral  de 
Acompanhamento das Operadoras e Mercado, por decisão fundamentada.

Art. 19. Dos serviços contratados de Auditores Independentes:

§ 1º As operadoras são responsáveis pelas informações e documentos que, obrigatoriamente devem 
ser submetidos à auditoria independente como preconiza o art. 22 da Lei 9.656, de 3 de junho de 
1998.

§ 2º Sem prejuízo de outras disposições, a contabilização das transações típicas das operadoras 
de   planos  privados  de  assistência  à  saúde,  destacando-se  as  despesas  assistenciais,  as 
provisões técnicas, e as receitas de planos, devem ser organizadas e detalhadas a fim de permitir a 
avaliação e verificação do integral cumprimento das normas aplicáveis, por ocasião da realização 
dos trabalhos de Auditoria Independente.

§ 3º É de responsabilidade das operadoras a certificação de que os seus Auditores Independentes 
atendem aos critérios de independência e competência estabelecidos pelos Conselhos Regionais 
de Contabilidade  -  CRC, pelo  Conselho Federal        de    Contabilidade        –    CFC             e  pela  Comissão        de   
Valores   Mobiliários       –   CVM      , incluindo a prática do rodízio de Auditores, no mínimo, a cada 5 (cinco) 
anos, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação.

§ 4º As operadoras devem obter dos seus Auditores Independentes, pelo menos uma vez ao ano, a 
comprovação  documental  atestando  o  integral  atendimento  aos  requisitos  estabelecidos  na 
legislação para realização dos trabalhos de Auditoria Independente, mantendo esse documento à 
disposição para eventual solicitação de envio por esta Agência por até 5 (cinco) anos.

§ 5º A ANS, ao verificar quaisquer falhas e/ou irregularidades no trabalho executado pelos auditores 
independentes, incluindo as referentes às exigências de independência profissional, comunicará o 
fato  ao  Conselho Federal  de  Contabilidade  por meio  de  ofício  para  possibilitar  a apuração  de 
responsabilidades e, se for o caso, a instauração do competente inquérito administrativo.

§ 6º  Caso seja  identificada comissão  ou omissão  de informação no  trabalho executado  pelos 
auditores independentes  que vier  a dar  causa à instauração de Direção Fiscal  e/ou Liquidação 
Extrajudicial nos últimos 12 (doze) meses à data de instauração o regime especial, os responsáveis 
estarão sujeitos ao previsto no inciso I, do § 3º, do art. 24-A, da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 20. O caput e o parágrafo único do Art. 2º-A da RN nº 209, de 22 de dezembro de 2009, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º-A A eventual desconformidade de insuficiência exclusivamente em relação à exigência de 
Margem  de  Solvência,  após análise  consubstanciada  em Nota Técnica  de  Acompanhamento 
Econômico-Financeiro  (NTAEF)  da  Gerência-Geral  de  Acompanhamento  de  Operadoras  e 
Mercado-GGAME, será caracterizada como desconformidade definida pelo inciso I do Art. 11 da RN 
nº 400, de 25 de Fevereiro de 2016, devendo a operadora proceder a recomposição patrimonial de 
forma imediata ou através de Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras (TAOEF), 
conforme condições estabelecidas pela RN nº 307, de 2012.

Parágrafo único. A operadora que se encontrar na situação descrita no caput e fizer a opção pelo 
TAOEF deverá divulgar,  em Notas  Explicativas  dos seus  demonstrativos financeiros,  as ações 
corretivas planejadas para a recuperação do patrimônio”.

Art.  21.  A DIOPE divulgará  e  revisará  periodicamente  no  sítio  da ANS na  internet  cartilha  em 
linguagem acessível abordando os conceitos estabelecidos nesta RN.

Art. 22. Esta Resolução Normativa entra em vigor no dia 02 de maio de 2016.
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RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 428, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017

Atualiza  o  Rol  de  Procedimentos  e  Eventos  em 
Saúde,  que  constitui  a  referência  básica  para 
cobertura  assistencial  mínima  nos  planos  privados  de 
assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro 
de 1999; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga 
as Resoluções Normativas – RN  nº 387, de 28 de 
outubro de 2015, e RN nº 407,
de 3 de junho de 2016.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõem o

§ 4º do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; o inciso III 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” do inciso II do art. 30 da Resolução 
Regimental – RR nº 1, de 17 de março de 2017, em reunião realizada em 23 de outubro de 2017,  
adotou a seguinte Resolução Normativa - RN e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua 
publicação.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I 

Do Objeto

Art. 1º Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que 
constitui  a referência básica para cobertura mínima obrigatória  da atenção à saúde nos planos 
privados  de  assistência  à  saúde,  contratados  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  1999,  e  naqueles 
adaptados conforme a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Parágrafo único.  Atualiza-se  também  o  Rol  de  Procedimentos  e  Eventos  em  Saúde  de  Alta 
Complexidade – PAC, definido, para fins de cobertura, como procedimentos extraídos do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde, identificado no Anexo I,  que pode ser objeto de cobertura 
parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto 
em Resolução específica.

Art. 2º As operadoras de planos de assistência à saúde poderão oferecer cobertura maior do que a 
mínima obrigatória prevista nesta - RN e em seus Anexos, por sua iniciativa ou mediante expressa 
previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.

Art. 3º Esta RN é composta por quatro Anexos, quais sejam:

X - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória, respeitando-se a 
segmentação contratada;

XI - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios, baseados 
nas  melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam 
asseguradas as



coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I;

XII – Anexo III: apresenta as Diretrizes Clínicas – DC, que visam à melhor prática clínica, abordando 
manejos  e  orientações  mais  amplas,  baseadas  nas  melhores  evidências  científicas  disponíveis,  e 
também definem a cobertura mínima obrigatória; e

XIII - Anexo IV: apresenta o Protocolo de Utilização – PROUT para alguns procedimentos e eventos em 
saúde listados no Rol.

Seção II
Dos Princípios de Atenção à Saúde na Saúde Suplementar Art. 4º A atenção 

à saúde na saúde suplementar deverá observar os seguintes princípios:       I - atenção 

multiprofissional;

VII - integralidade das ações respeitando a segmentação contratada;

VIII - incorporação de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como 
de estímulo ao parto normal;

IX - uso da epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde; e

X - adoção de medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de 
transtornos mentais, visando ao aumento de sua autonomia.

Parágrafo único. Os princípios estabelecidos neste artigo devem ser observados em todos os níveis 
de complexidade da atenção, respeitando-se as segmentações contratadas, visando à promoção da 
saúde,  à  prevenção  de  riscos  e  doenças,  ao  diagnóstico,  ao  tratamento,  à  recuperação  e à 
reabilitação.

Art. 5º Os procedimentos e eventos listados nesta RN e em seus Anexos poderão ser executados 
por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica 
sobre  as  profissões  de  saúde  e  regulamentação  de  seus  respectivos  conselhos  profissionais, 
respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de 
relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º Os procedimentos listados nesta -RN e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória quando 
solicitados pelo médico assistente, conforme disposto no art.  12 da Lei  nº  9.656, de 1998, com 
exceção  dos  procedimentos odontológicos  e  dos  procedimentos vinculados  aos  de  natureza 
odontológica  –  aqueles executados  por  cirurgião-dentista  ou os  recursos,  exames  e  técnicas 
auxiliares necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos - que poderão ser 
solicitados ou executados diretamente pelo cirurgião-dentista.

§ 2º Os procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por médico e cirurgião-dentista, 
visando a adequada segurança, a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que 
indicou o procedimento, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 100, de 18 de 
março de 2010, e Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1950, de 10 de junho de 2010.



CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção Única
Das Coberturas Assistenciais

Art. 6º As operadoras deverão oferecer obrigatoriamente o plano-referência de que trata o art. 10 da 
Lei  nº  9.656,  de  1998,  podendo  oferecer,  alternativamente,  planos  ambulatorial,  hospitalar, 
hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações, ressalvada a exceção disposta no § 3 
º do art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Art. 7º Os eventos e procedimentos relacionados nesta RN e nos seus Anexos, que necessitem de 
anestesia,  com ou sem a participação  de profissional médico anestesista,  terão sua cobertura 
assistencial obrigatória, caso haja indicação clínica, respeitando-se os critérios de credenciamento, 
referenciamento,  reembolso  ou  qualquer  tipo  de  relação  entre  a  operadora  e  prestadores  de 
serviços de saúde.

Parágrafo único. Os insumos necessários para realização de procedimentos cobertos nesta RN ou 
em  seus  Anexos,  assim  como  a  equipe  cirúrgica  necessária  para  a  realização  de 
procedimentos  cirúrgicos terão sua cobertura assistencial obrigatória, caso haja indicação clínica, 
respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de 
relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

Art. 8º As ações de planejamento familiar de que trata o inciso III do art. 35-C da Lei nº 9.656, de 
1998, devem envolver as atividades de educação, aconselhamento e atendimento clínico previstas 
nos Anexos desta RN, observando-se as seguintes definições:

l) – planejamento familiar:  conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos 
iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal;

m) – concepção:  fusão de um espermatozóide com um óvulo,  resultando na formação de um 

zigoto; III – anticoncepção: prevenção da concepção por bloqueio temporário ou permanente da 

fertilidade;

XII -  atividades  educacionais:  são  aquelas  executadas  por  profissional  de  saúde  habilitado 
mediante a utilização de linguagem acessível, simples e precisa, com o objetivo de oferecer aos 
beneficiários os  conhecimentos  necessários  para  a  escolha  e  posterior  utilização  do  método 
mais  adequado  e  propiciar  a  reflexão  sobre  temas  relacionados  à  concepção  e  à 
anticoncepção, inclusive à sexualidade, podendo ser realizadas em grupo ou individualmente 
e permitindo  a troca  de  informações  e experiências  baseadas  na vivência  de  cada indivíduo 
do grupo;

XIII–  aconselhamento:  processo  de  escuta ativa  que  pressupõe  a  identificação  e  acolhimento 
das demandas do indivíduo ou casal relacionadas às questões de planejamento familiar, prevenção 
das  Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - DST/AIDS e 
outras patologias que possam interferir na concepção/parto; e

XIV – atendimento clínico:  realizado após as atividades educativas,  incluindo anamnese, exame 
físico geral e ginecológico para subsidiar a escolha e prescrição do método mais adequado para 
concepção



ou anticoncepção.

Art. 9º Os procedimentos de transplante, no âmbito da prestação de serviços de saúde suplementar, 
deverão submeter-se à legislação específica vigente.

§  1º  Na saúde suplementar,  os candidatos a  transplante  de órgãos e tecidos  provenientes de 
doador  cadáver  deverão  obrigatoriamente  estar  inscritos  em uma das  Centrais  de  Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos - CNCDO e sujeitar-se-ão ao critério de fila única de espera e de 
seleção.

§ 2º As entidades privadas e equipes especializadas interessadas na realização de transplantes 
deverão observar o regulamento técnico – legislação vigente do Ministério da Saúde – que dispõe 
quanto à forma de autorização e cadastro junto ao Sistema Nacional de Transplante - SNT.

§ 3º São competências privativas das CNCDO, dentro das funções de gerenciamento que lhes são 
atribuídas pela legislação em vigor:

X - determinar o encaminhamento de equipe especializada; e

XI - providenciar o transporte de tecidos e órgãos ao estabelecimento de saúde autorizado em que 
se encontre o receptor.

§ 4º Os exames e procedimentos pré e pós-transplantes, para fins das disposições da RN nº 259,  
de 17 de junho de 2011, são considerados procedimentos de urgência e emergência, respeitadas 
as segmentações, os prazos de carência e CPT.

Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento 
ambulatorial  e em  consultórios, utilizando  a  internação psiquiátrica apenas como último  recurso 
terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente.

Parágrafo único. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, 
inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas,  estão obrigatoriamente 
cobertos.

Art.  11.  Os  procedimentos  necessários  ao  tratamento  das  complicações  clínicas  e  cirúrgicas, 
decorrentes de procedimentos não cobertos, têm cobertura obrigatória quando constarem do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde, respeitadas as segmentações e os prazos de carência e CPT.

Parágrafo único. Procedimentos necessários ao seguimento de eventos excluídos da cobertura, 
como internação em leito de terapia intensiva após transplante não coberto, não são considerados 
tratamento  de  complicações,  mas  parte  integrante  do  procedimento  inicial,  não  havendo 
obrigatoriedade de sua cobertura por parte das operadoras.

Art. 12. Os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro 
sistema  de  navegação,  escopias  e  técnicas  minimamente  invasivas  somente  terão  cobertura 
assegurada quando assim especificados no Anexo I, de acordo com a segmentação contratada.

Parágrafo único. Todas as escopias listadas nos Anexos têm igualmente assegurada a cobertura 
com dispositivos ópticos ou de vídeo para captação das imagens.



Art. 13. O atendimento deve ser assegurado independente da circunstância e do local de ocorrência 
do evento, respeitadas a segmentação, a área de atuação e abrangência, a rede de prestadores de 
serviços  contratada,  credenciada  ou  referenciada  da  operadora  e  os  prazos  de  carência 
estabelecidos no contrato.

Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, 
com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do 
art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação 
hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Art.  15.  Nos  contratos  de  planos  individuais  ou  familiares,  coletivos  por  adesão  e  coletivos 
empresariais,  é obrigatória  a  cobertura  dos  procedimentos  listados  no Rol  de Procedimentos e 
Eventos  em  Saúde,  relacionados  ou  não  com  a  saúde  ocupacional  e  acidentes  de  trabalho, 
respeitadas as segmentações contratadas.

§ 1º Para fins de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, entende-se 
como cobertura relacionada com a saúde ocupacional, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e 
a reabilitação de doenças relacionadas ao processo de trabalho listadas pelo Ministério da Saúde 
na Portaria 1.339 MS/GM, de 18 de novembro de 1999.

§ 2º Salvo disposição contratual em contrário, exclui-se da cobertura obrigatória a ser garantida 
pelas  operadoras  a  realização  dos  exames  médicos  admissionais,  periódicos,  de  retorno  ao 
trabalho, de mudança de função e demissionais.

Art. 16. Os procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória, contemplados nesta RN e 
em seus Anexos, que envolvam a colocação, inserção e/ou fixação de órteses, próteses ou outros 
materiais possuem cobertura igualmente assegurada de sua remoção e/ou retirada.

Art. 17. Taxas, materiais, contrastes, medicamentos, entre outros, necessários para a execução de 
procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória, contemplados nesta RN e em seus 
Anexos, possuem cobertura obrigatória, desde que estejam regularizados e registrados  e suas 
indicações  constem  da  bula/manual  perante  a  ANVISA  e  respeitados  os  critérios  de 
credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e 
prestadores de serviços de saúde.

Art. 18. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, 
radioterapia,  hemodiálise  e  diálise  peritonial,  a  operadora  deve  assegurar  a  continuidade  do 
tratamento  conforme  prescrição  do  profissional  assistente  e  justificativa  clínica,  respeitadas  as 
segmentações, os prazos de carência e a CPT.

§ 1º A continuidade do tratamento deve ser realizada no prazo definido pelo médico assistente, não 
cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela RN nº 259, 
de 2011.

§ 2º O procedimento “Medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a



tratamentos antineoplásicos” é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia 
e  terapia  antineoplásica  oral  para  o  tratamento  do  câncer,  não  cabendo  nova  contagem  ou 
recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento.

Art.  19.  Os  planos  privados  de  assistência  à  saúde  deverão  assegurar  cobertura  para 
medicamentos  registrados/regularizados  na  ANVISA  que  sejam  utilizados  nos  procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a 
segmentação contratada.

Subseção I
Do Plano-Referência

Art.  20.  A  cobertura  assistencial  de  que  trata  o  plano-referência  compreende  todos  os 
procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e  os atendimentos de urgência e emergência,  na 
forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

§ 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

VII - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que:

VIII emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não 
regularizados no país;

IX é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM ou pelo Conselho Federal 
de Odontologia - CFO; ou

X não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), 
ressalvado o disposto no art. 26;

VIII - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o 
mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou 
parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita;

IX -  inseminação  artificial,  entendida  como  técnica  de  reprodução  assistida  que  inclui  a 
manipulação  de  oócitos  e  esperma  para  alcançar  a  fertilização,  por  meio  de  injeções  de 
esperma  intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de oócitos, indução 
da ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto, 
entre outras técnicas;

X - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, assim como 
em spas, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais;

XI - fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é, 
aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA;

XII -  fornecimento  de medicamentos  para  tratamento domiciliar,  isto  é,  aqueles prescritos  pelo 
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção 
dos medicamentos previstos nos incisos X e XI do art. 21 , e ressalvado o disposto no art. 14;



XIII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

XIV - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos 
pelas autoridades competentes;

XV - casos de cataclismos, guerras e comoções internas,  quando declarados pela autoridade 
competente; e

XVI -  estabelecimentos  para  acolhimento  de  idosos  e  internações  que  não  necessitem  de 
cuidados médicos em ambiente hospitalar.

§ 2º Prótese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou 
parcialmente um membro, órgão ou tecido.

§ 3º Órtese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de 
um membro, órgão ou tecido, sendo não ligados ao ato cirúrgico os materiais cuja colocação ou 
remoção não requeiram a realização de ato cirúrgico.

§ 4º  A  referência  para  classificação  dos  diversos  materiais  utilizados pela  medicina  no  país  como 
órteses  ou  próteses  deverá  estar  de  acordo  com  a  lista  a  ser  disponibilizada  e  atualizada 
periodicamente no sítio institucional da ANS na Internet (www.ans.gov.br), não sendo esta, uma lista  que 
atribua cobertura obrigatória aos materiais ali descritos.

Subseção II
Do Plano Ambulatorial

Art.  21.  O  Plano  Ambulatorial  compreende  os  atendimentos  realizados  em consultório  ou  em 
ambulatório,  definidos e listados no Rol  de Procedimentos e Eventos em Saúde,  não incluindo 
internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam 
de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou 
serviços  como  unidade  de  terapia  intensiva  e  unidades  similares,  observadas  as  seguintes 
exigências:

III - cobertura de consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas 
(especialidades médicas), inclusive obstétrica para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina – CFM;

IV - cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, 
incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista 
assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como 
internação conforme preceitua o caput;

V – cobertura  de consultas  ou sessões com nutricionista,  fonoaudiólogo,  terapeuta  ocupacional  e 
psicólogo de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN;

VI - cobertura de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta 
RN, que poderá ser realizada tanto por psicólogo como por médico devidamente habilitados;

VII – cobertura dos procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta 
RN, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de 
sessões por ano;

VIII -  cobertura  das  ações  de  planejamento  familiar,  listadas  no  Anexo  I  desta  RN,  para 
segmentação ambulatorial;

IX -  cobertura  de  atendimentos  caracterizados  como  de  urgência  e  emergência  conforme 
Resolução específica vigente sobre o tema;



X - cobertura de remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência 
ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos 
pela  unidade para a continuidade da atenção ao paciente ou pela necessidade de 
internação;

XI – cobertura de hemodiálise e diálise peritonial - CAPD;

XII – cobertura  de quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida  como aquela  baseada na 
administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle 
de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma 
associada aos quimioterápicos citostáticos com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de 
atuar  de  forma sinérgica  ao tratamento) que,  independentemente  da via de administração  e da 
classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob 
intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de 
Saúde;

XIII -  cobertura  de  medicamentos  antineoplásicos  orais  para  uso  domiciliar,  assim  como 
medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao 
tratamento  antineoplásico  oral  e/ou  venoso,  respeitando,  preferencialmente,  as  seguintes 
características:

VII medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se 
pretende  ser com  este  intercambiável,  geralmente produzido  após  expiração  ou  renúncia  da 
proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 
qualidade, e designado pela  Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência,  pela 
Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro 
de 1999; e

VIII medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, 
conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da 
ANVISA;

XIV –  cobertura  dos  procedimentos  de  radioterapia  listados  no  Anexo  I  desta  RN  para  a 
segmentação ambulatorial;

XV – cobertura dos procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais que prescindam de internação 
e de apoio  de estrutura hospitalar  por  período superior  a 12 (doze)  horas,  unidade de terapia 
intensiva e unidades similares e que estejam descritos no segmento ambulatorial do Anexo I desta 
RN;

XVI – cobertura de hemoterapia ambulatorial; e

XVII– cobertura das cirurgias oftalmológicas ambulatoriais listadas nos Anexos desta RN.

§ 1º Para fins de aplicação do art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998, é permitida, para a segmentação 
ambulatorial, a exclusão de:

IV - procedimentos que exijam forma de anestesia diversa da anestesia local, da sedação ou do 
bloqueio;

V - quimioterapia oncológica intra-tecal ou que demande internação; e 

III - embolizações.

§ 2º Para efeitos do disposto no inciso I do caput, as áreas de atuação estabelecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina não são consideradas especialidades médicas.

Subseção III



Do Plano Hospitalar

Art. 22. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de 
internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme 
Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, 
terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo, observadas as seguintes 
exigências:

I - cobertura, em número ilimitado de dias, de todas as modalidades de internação hospitalar;

II - quando houver previsão de mecanismos financeiros de regulação disposto em contrato para 
internação  hospitalar,  o  referido  aplica-se  a  todas  as  especialidades  médicas,  contudo  a 
coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas somente poderá ser exigida considerando 
os seguintes termos, que deverão ser previstos em contrato:

d) somente haverá fator moderador quando ultrapassados 30 dias de internação contínuos ou não, 
nos 12 meses de vigência; e

e) a coparticipação poderá ser crescente ou não, estando limitada ao máximo de 50% do valor 
contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de 
serviços de saúde.

III – cobertura de hospital-dia (recurso intermediário entre a internação e o ambulatório, que deve 
desenvolver programas  de  atenção  e cuidados intensivos  por  equipe multiprofissional, visando 
substituir  a  internação convencional,  e  proporcionando  ao  beneficiário  a  mesma amplitude  de 
cobertura oferecida em regime de internação hospitalar) para transtornos mentais, de acordo com 
as Diretrizes de Utilização estabelecidas no Anexo II desta RN;

IV -  cobertura  de  transplantes  listados  nos  Anexos  desta  RN,  e  dos  procedimentos  a  eles 
vinculados, incluindo:



c) as despesas assistenciais  com doadores vivos,  as quais estão sob expensas da operadora 
do beneficiário receptor;

d) os medicamentos utilizados durante a internação;

e) o acompanhamento  clínico  em todo  o período  pós-operatório,  que compreende não só o 
pós-operatório imediato (primeiras 24 horas da realização da cirurgia) e mediato (entre 24 horas e 
48 horas da realização da cirurgia),  mas também o pós-operatório tardio (a partir de 48 horas da 
realização da cirurgia), exceto medicamentos de manutenção; e

f) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos, sem qualquer ônus ao 
beneficiário receptor;

V - cobertura de consultas, sessões ou avaliações por outros profissionais de saúde, de forma 
ilimitada durante o período de internação hospitalar, quando indicado pelo médico ou odontólogo 
assistente, obedecidos aos seguintes critérios:

a) que  seja  dentro  do  escopo  de  atuação  dos  profissionais  de  saúde  indicados  e  em 
conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação dos 
respectivos conselhos profissionais; e

b) que, no caso de ser necessária à realização de procedimentos,  estes constem do Rol de 
Procedimentos  e  Eventos  em  Saúde  definido  por  esta  RN,  respeitando-se  a  segmentação 
contratada;

VI – cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados nos Anexos desta RN;

VII - cobertura das despesas, incluindo alimentação e acomodação, relativas ao acompanhante, 
salvo  contraindicação  justificada  do  médico  ou  do  cirurgião-dentista  assistente,  nos  seguintes 
casos:

a) crianças e adolescentes menores de 18 anos;

b) idosos a partir dos 60 anos de idade; e

c) pessoas com deficiência;

VIII - cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta RN, 
para  a  segmentação  hospitalar,  conforme  disposto  no  art.  5°,  incluindo  a  solicitação  de 
exames  complementares  e  o  fornecimento  de  medicamentos,  anestésicos,  gases  medicinais, 
transfusões,  assistência  de  enfermagem,  alimentação,  órteses,  próteses  e  demais  materiais 
ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar;

IX – cobertura da estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos 
passíveis  de realização ambulatorial,  mas que por  imperativo clínico necessitem de internação 
hospitalar,  com  equipe  de  saúde  necessária  à  complexidade  do  caso,  incluindo  exames 
complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, 
assistência de enfermagem e alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar; e



X -  cobertura  obrigatória  para  os  seguintes  procedimentos  considerados  especiais  cuja 
necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em nível de internação 
hospitalar:

a) hemodiálise e diálise peritonial - CAPD;

b) quimioterapia oncológica ambulatorial, como definida no inciso X do art. 21 e os medicamentos 
para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral;

c) procedimentos radioterápicos previstos no Anexo I desta RN para as segmentações ambulatorial 
e hospitalar;

d) hemoterapia;

e) nutrição parenteral ou enteral;

f) procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica descritos nos Anexos desta RN;

g) embolizações listadas nos Anexos desta RN;

h) radiologia intervencionista;

i) exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos;

j) procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta RN; e

k) acompanhamento clínico no pós-operatório imediato, mediato e tardio dos pacientes submetidos 
aos transplantes listados nos Anexos, exceto fornecimento de medicação de manutenção.

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso IX, o imperativo clínico caracteriza-se pelos atos 
que  se  impõem  em  função  das  necessidades  do  beneficiário,  com  vistas  à  diminuição  dos 
riscos decorrentes de uma intervenção, observadas as seguintes regras:

I - em se tratando de atendimento odontológico,  o cirurgião-dentista assistente e/ou o médico 
assistente  irá  avaliar  e  justificar  a  necessidade  do  suporte  hospitalar  para  a  realização  do 
procedimento odontológico, com o objetivo de garantir maior segurança ao paciente, assegurando 
as condições adequadas para a execução dos procedimentos,  assumindo as responsabilidades 
técnicas e legais pelos atos praticados; e

II - os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos utilizados na execução dos 
procedimentos odontológicos ambulatoriais que, nas situações de imperativo clínico, necessitem ser 
realizados em ambiente hospitalar, não estão incluídos na cobertura da segmentação hospitalar e 
plano referência.

Subseção IV
Do Plano Hospitalar com Obstetrícia

Art. 23. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 22,



acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, observadas 
as seguintes exigências:

I – cobertura das despesas, incluindo paramentação, acomodação e alimentação, relativas ao 
acompanhante indicado pela mulher durante:

a) pré-parto;

b) parto; e

c) pós–parto imediato, entendido como o período que abrange 10 (dez) dias após o parto, salvo 
intercorrências, a critério médico;

II - cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário, ou de seu 
dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto; e

III – opção de inscrição assegurada ao recém-nascido,  filho natural ou adotivo do beneficiário, 
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias do nascimento ou adoção.

Parágrafo único. Para fins de cobertura do parto normal listado nos Anexos, este procedimento 
poderá ser realizado por enfermeiro obstétrico habilitado, conforme legislação vigente, de acordo 
com o art. 5º.

Subseção V
Do Plano Odontológico

Art. 24. O Plano Odontológico compreende a cobertura de todos os procedimentos listados no 
Anexo I desta RN para a segmentação odontológica.

§ 1º Os procedimentos buco-maxilo-faciais que necessitarem de internação hospitalar não estão 
cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação 
hospitalar e plano-referência.

§ 2° Nas situações em que, por imperativo clínico, o atendimento odontológico necessite de suporte 
hospitalar para a sua realização, apenas os materiais odontológicos e honorários referentes aos 
procedimentos listados no Anexo I para a segmentação odontológica deverão ser cobertos pelos 
planos odontológicos.

§  3°  É  obrigatória  a  cobertura  dos  atendimentos  caracterizados  como urgência  e  emergência, 
conforme normas específicas vigentes sobre o tema.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. As operadoras devem comunicar em linguagem clara e acessível, preferencialmente por 
escrito, aos beneficiários ou contratantes de planos de saúde quanto às alterações nas coberturas



obrigatórias, notadamente quanto às inclusões e exclusões de procedimentos e eventos em saúde.

Parágrafo único. As comunicações de que trata o caput deverão ser disponibilizadas em formato 
acessível, respeitando-se as especificidades dos beneficiários que se apresentem na condição de 
pessoa com deficiência, em especial as com deficiência visual e/ou auditiva.

Art.  26. As operadoras deverão garantir  a cobertura de medicamentos e de produtos registrados 
pela ANVISA, nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no 
registro daquela Agência, desde que:

I - a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC tenha demonstrado 
as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento 
ou do produto para o uso pretendido; e

II - a  ANVISA tenha  emitido,  mediante  solicitação  da  CONITEC,  autorização  de  uso  para 
fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto 
nº 8.077, de 14 de agosto de 2013.

Art.  27.  As  operadoras  devem cumprir  o  estabelecido  nos  normativos  expedidos  pelos  órgãos 
governamentais  competentes no que concerne à Política  Nacional  de Sangue,  Componentes  e 
Hemoderivados.

Art. 28. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 
(dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS.

Parágrafo único. Para fins de qualificar e organizar o processo de revisão, as solicitações de 
inclusão, exclusão ou alteração no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e de suas diretrizes 
de atenção à saúde deverão ser feitas por meio de formulário próprio, disponibilizado em período a 
ser definido pela ANS.

Art. 29. Fica mantido o Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde – COSAÚDE, por 
meio da Instrução Normativa – IN nº 44, de 14 de fevereiro de 2014, da Diretoria de Normas e 
Habilitação dos Produtos.

Art. 30. As exclusões assistenciais previstas no § 1º do art. 20 se aplicam a todos os produtos de 
qualquer segmentação, ressalvadas as coberturas previstas no instrumento contratual.

Art.  31.  Esta  RN e  seus Anexos estarão disponíveis para consulta  e  cópia  no  sítio institucional  da 
ANS na Internet - www.ans.gov.br.

Art. 32. Ficam revogadas a RN nº 387, de 28 de outubro de 2015, e a RN nº 407, de 3 de junho de 
2016.

Art. 33. Esta RN entra em vigor no dia 2 de janeiro de 2018.

LEANDRO FONSECA DA SILVA

DIRETOR – PRESIDENTE SUBSTITUTO

http://www.ans.gov.br/


RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 438, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de 
carências para beneficiários de planos privados  de 
assistência  à  saúde,  revoga  a  Resolução 
Normativa - RN n° 186, de 14 de janeiro de 2009,  
que  dispõe  sobre  a  regulamentação  da 
portabilidade das carências previstas no inciso V do 
art. 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998,    e  
sem  a  imposição  de  cobertura  parcial  
temporária, e revoga os artigos 1º, 3º, 4º e 7º e o
§2º do artigo 9º, todos da RN n° 252, de 28 de abril  
de  2011,  que  dispõe  sobre  as  regras  de 
portabilidade  e  de  portabilidade  especial  de 
carências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõem os artigos 1° e 
3°, os incisos II, XXIV, XXVIII, XXXII e XLI do artigo 4° e o inciso II do artigo 10, todos da Lei n° 9.961, de 28 de 
janeiro de 2000; e o inciso III do artigo 6º e a alínea “a” do inciso II do artigo 30, ambos da Resolução Regimental 
– RR nº 01, de 17 de março de 2017, em reunião realizada no dia 3 de dezembro de 2018, adotou a seguinte 
Resolução Normativa - RN e eu, Diretor-Presidente substituto, determino a sua publicação.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Resolução dispõe sobre a portabilidade de carências para beneficiários de planos  privados  de 
assistência à saúde.

Art. 2° Para efeito desta Resolução, consideram-se:

XIV - portabilidade de carências: é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de 
assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carências ou cobertura parcial  temporária 
relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem,  observados os requisitos 
dispostos nesta Resolução; e

XV - carência: é o período ininterrupto, contado a partir do vínculo do beneficiário ao contrato do plano privado 
de assistência à saúde, durante o qual as mensalidades são pagas, mas o beneficiário  não tem acesso a 
determinadas coberturas previstas na segmentação assistencial do plano,  conforme disposto no inciso V 
do artigo 12 da Lei n° 9656, de 1998;

XVI - plano de origem: é o plano privado de assistência à saúde ao qual o beneficiário encontra-se vinculado 
para ter direito à portabilidade de carências;

XVII - plano de destino: é o plano privado de assistência à saúde ao qual o beneficiário irá se vincular por 
ocasião da portabilidade de carências;

XVIII - prazo de permanência: é o período ininterrupto em que o beneficiário deve permanecer vinculado ao 
plano de origem para se tornar elegível ao exercício da portabilidade de carências;

XIX - portabilidade especial de carências: é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano  privado de 
assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carência ou cobertura parcial temporária relativos 



às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, na hipótese de cancelamento do registro da 
operadora do plano de origem ou de sua Liquidação  Extrajudicial,  observados  os  requisitos  dispostos nesta 
Resolução;

XX - portabilidade extraordinária de carências: é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de 
assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carência ou cobertura parcial temporária relativos 
às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, na hipótese de cancelamento do registro da 
operadora do plano de origem ou de sua Liquidação  Extrajudicial, caso não seja possível a aplicabilidade das 
disposições desta Resolução ou em hipótese que mereça ser excetuada em face do interesse público.

CAPÍTULO II
DAS REGRAS GERAIS SOBRE A PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS

Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos:

XI - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo;

XII - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o 

beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência:

n) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na 
hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou

o) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese 
em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que  possuía coberturas não 
previstas na segmentação assistencial do plano de origem;

XV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 
de junho de 1998;

XVI - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do 
beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de 
Saúde;

XVII - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa 
jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5º e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o 
beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN nº  432,  de  27  de 
dezembro de 2017.

§ 1° O prazo de permanência previsto no inciso III do caput deste artigo não será exigível do recém-nascido, 
filho natural ou adotivo do beneficiário, titular ou dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto, ou 
que tenha sido inscrito no plano de origem como dependente no prazo de 30 (trinta) dias do nascimento ou da 
adoção, na forma das alíneas “a” e "b" do inciso III do artigo 12 da Lei n° 9.656, de 1998.

§ 2° Em contratos firmados anteriormente à 1º de janeiro de 1999 e adaptados à Lei n° 9656, de 1998, o prazo 
de permanência previsto no inciso III do caput deste artigo será contado a partir da data da adaptação.

§  3° O beneficiário que aderir a  um novo contrato de uma operadora via oferta pública das  referências 
operacionais e do cadastro de beneficiários, deverá cumprir o prazo de permanência de um ano neste plano para 
exercício da portabilidade de carências, não se aplicando o requisito  previsto  no  inciso  III  do  caput  deste 
artigo.

§ 4° As faixas de preço previstas no inciso V do caput deste artigo estão definidas em Instrução  Normativa 
editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO.

§ 5° Para os planos com formação de preço pós-estabelecido, não será exigível a compatibilidade por faixa de 
preço prevista no inciso V do caput deste artigo.



§ 6° Quando o plano de origem e o plano de destino forem do tipo de contratação coletivo empresarial, não 
será exigível a compatibilidade por faixa de preço prevista no inciso V do caput deste artigo.

§ 7° Para os planos exclusivamente odontológicos, considera-se na mesma faixa de preço, prevista no inciso V do 
caput deste artigo, o plano de destino cuja mensalidade seja menor ou igual à mensalidade do plano de 
origem acrescida de 30% (trinta por cento).

§8º Para fins de contagem do prazo de permanência previsto no inciso III do caput, nos casos em que  tenha 
havido mudança de plano com coberturas idênticas na mesma operadora, sem solução de continuidade entre 
os planos, será considerado o período ininterrupto em que o beneficiário permaneceu vinculado à operadora 
do plano de origem.

Art. 4º A portabilidade de carências deverá ser exercida individualmente pelo beneficiário.

Parágrafo único. Na hipótese de plano de contratação individual ou familiar em que o direito à portabilidade de 
carências não seja exercido por todos os membros do grupo familiar, será  assegurado aos beneficiários já 
inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais,  extinguindo-se o vínculo apenas daqueles que 
exerceram o referido direito.

Art. 5º A portabilidade de carências poderá ser requerida a qualquer tempo pelo beneficiário após o cumprimento 
do prazo de permanência previsto no inciso III do caput do artigo 3° desta Resolução.

Parágrafo único. Caso o beneficiário esteja internado, a portabilidade de carências somente poderá ser requerida 
após a alta da internação, ressalvadas as hipóteses de portabilidade previstas nos  artigos  8º, 12 e 13  desta 
Resolução.

Art. 6º A portabilidade de carências poderá ser exercida por beneficiários que estiverem em gozo do período de 
remissão, podendo esta ser requerida após o término da remissão ou durante a remissão, que será encerrada a 
partir do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino.

Art. 7º O plano de destino poderá possuir coberturas não previstas na segmentação assistencial do  plano de 
origem, sendo que, nesses casos, poderá ser exigido o cumprimento de períodos de  carências para as 
coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem, fixando-se os seguintes períodos 
de carências:

XII - prazo máximo de 300 (trezentos) dias para partos a termo;

XIII - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura odontológica; III - 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura ambulatorial; IV - prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura hospitalar;

V - prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para casos de urgência e emergência.

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e 
deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do 
seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de 
compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta 
Resolução, nas seguintes hipóteses:

XVII - pelo beneficiário dependente, em caso de morte do titular do contrato, sem prejuízo do disposto no §3° 
do artigo 30 da Lei n° 9.656, de 1998;

XVIII - pelo beneficiário dependente, em caso de perda da condição de dependência do beneficiário 
enquadrado no §1° do artigo 3°, no inciso VII do artigo 5° ou no §1° do artigo 9°, todos da RN n° 195, de 2009;

XIX - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de demissão, exoneração ou aposentadoria, tendo ou não 



contribuído financeiramente para o plano de origem, ou quando do término do período  de manutenção da 
condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998;

XX - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte  da 
operadora ou da pessoa jurídica contratante.

§ 1º Os beneficiários mencionados nos incisos do caput deste artigo que tiveram seu vínculo extinto, deverão ser 
comunicados pela  operadora do plano de origem sobre o direito  ao exercício da portabilidade, por qualquer 
meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor da mensalidade do plano de origem, 
discriminado por beneficiário, e o início e o fim do prazo disposto no caput.

§ 2º A portabilidade de carências tratada neste artigo poderá ser exercida por beneficiários de  planos 
contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei n° 9.656, de 1998, não se aplicando o requisito 
previsto no inciso IV do caput do artigo 3° desta Resolução.

§ 3º O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 (trezentos) dias, pode exercer a 
portabilidade de carências tratada neste artigo, sujeitando-se, quando cabíveis, aos períodos de carências do 
plano de destino descontados do tempo em que permaneceu no plano de origem, ressalvados os casos previstos 
no § 8º, do artigo 3º desta Resolução.

§ 4º O beneficiário que esteja cumprindo cobertura parcial temporária no plano de origem, pode  exercer a 
portabilidade de carências tratada neste artigo, sujeitando-se aos respectivos períodos remanescentes no plano 
de destino.

§ 5º O beneficiário que esteja pagando agravo e que tenha menos de 24 (vinte e quatro) meses de contrato no 
plano de origem pode exercer a portabilidade de carências tratada neste artigo,  podendo optar pelo 
cumprimento de cobertura parcial temporária referente ao tempo remanescente para completar o referido período 
de 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo pagamento de agravo a ser negociado com a operadora do plano de 
destino.

Art. 9º O plano de destino não pode estar com registro em situação “ativo com comercialização suspensa” ou 
“cancelado”, ressalvados os seguintes casos:

XI - plano de destino com registro em situação “ativo com comercialização suspensa”, em que será permitido o 
ingresso de filhos e novo cônjuge que sejam incluídos como dependentes do beneficiário titular já vinculado ao 
plano.

XII - plano de destino de contratação coletiva que estiver ativo com comercialização suspensa 
exclusivamente pelo motivo de solicitação da operadora, em que não será vedado o ingresso de  novos 
beneficiários vinculados à pessoa jurídica dos contratos já firmados.

Parágrafo único. Para os casos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, considera-se na mesma faixa 
de  preço, prevista  no  inciso  V do  caput  do  artigo  3º,  o  plano  de  destino  cuja  mensalidade seja menor ou 
igual à mensalidade do plano de origem acrescida de 30% (trinta por cento).

Art. 10. Para efeitos de portabilidade de carências, a operadora do plano de destino não poderá estar submetida a:

XVIII - alienação compulsória de sua carteira;

XIX - oferta pública do cadastro de beneficiários; ou

XX - prazo estabelecido em Resolução Operacional para exercício da portabilidade especial de carências ou 
da portabilidade extraordinária de carências pelos seus beneficiários.

Art. 11. A operadora ou a administradora de benefícios, seja do plano de origem ou do plano de



destino, não poderá realizar qualquer cobrança ao beneficiário em virtude do exercício da portabilidade de 
carências.

Parágrafo único. Não poderá haver discriminação de preços de planos em virtude da utilização da regra de 
portabilidade de carências.

CAPÍTULO III
DAS PORTABILIDADES ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIA DE CARÊNCIAS

Art. 12. No curso de processo administrativo referente ao cancelamento do registro de operadora ou  de 
Liquidação Extrajudicial da operadora, a Diretoria Colegiada pode, a seu critério, expedir  Resolução 
Operacional fixando o prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, para que os beneficiários da carteira da 
operadora em saída do mercado exerçam a portabilidade especial de carências para plano de saúde de outra 
operadora, na forma prevista nesta Resolução e com as especificidades descritas neste artigo.

§ 1º O termo inicial do prazo para exercício da portabilidade especial de carências é a data da publicação da  
Resolução Operacional, mencionada no caput deste artigo.

§ 2° Não se aplicam à portabilidade especial de carências os requisitos de prazo de permanência e  de 
compatibilidade por faixa de preço, previstos, respectivamente, nos incisos III e V do caput do  artigo  3°  desta 
Resolução.

§ 3º A portabilidade especial de carências poderá ser exercida por todos os beneficiários da  operadora em 
saída do mercado, inclusive os beneficiários de planos contratados antes de 1° de  janeiro de 1999 e não 
adaptados à Lei n° 9.656, de 1998, não se aplicando o requisito previsto no inciso IV do caput do artigo 3° desta 
Resolução.

§ 4° A portabilidade especial de carências poderá ser exercida pelos beneficiários cujo vínculo tenha sido extinto 
em até 60 (sessenta) dias antes da data inicial do prazo para a portabilidade especial de carências da operadora 
em saída do mercado, não se aplicando, neste caso, o requisito de vínculo ativo previsto no inciso I do caput do 
artigo 3° desta Resolução.

§ 5º O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 (trezentos) dias pode exercer a 
portabilidade especial de carências, sujeitando-se, quando cabíveis, aos períodos de  carências do plano de 
destino descontados do tempo em que permaneceu no plano de origem, ressalvados os casos previstos no § 
8º, do artigo 3º desta Resolução.

§ 6º O beneficiário que esteja cumprindo cobertura parcial temporária no plano de origem pode  exercer  a 
portabilidade especial de carências, sujeitando-se aos respectivos períodos remanescentes no plano de destino.

§ 7º O beneficiário que esteja pagando agravo e que tenha menos de 24 (vinte e quatro) meses de contrato no 
plano de origem pode exercer a portabilidade especial de carências, podendo optar pelo  cumprimento de 
cobertura parcial temporária referente ao tempo remanescente para completar o referido período de 24 (vinte e 
quatro) meses, ou pelo pagamento de agravo a ser negociado com a operadora do plano de destino.



Art. 13. No curso de processo administrativo referente ao cancelamento do registro de operadora ou  de 
Liquidação Extrajudicial da operadora, caso não seja possível a aplicabilidade das disposições desta Resolução 
ou em hipótese que mereça ser excetuada em face do interesse público, a Diretoria Colegiada, motivadamente, 
poderá, por meio de Resolução Operacional, decretar a portabilidade extraordinária de carências, definindo as 
regras que deverão ser observadas para o exercício da portabilidade pelos beneficiários dessas operadoras.

CAPÍTULO IV
DOS ASPECTOS OPERACIONAIS

Art. 14. 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 portabilidade de carências.

§ 1º O Guia ANS de Planos de Saúde emitirá relatório de compatibilidade entre os planos de origem e de destino, 
na data da consulta, para fins de portabilidade de carências, gerando um número de protocolo.

§ 2º O relatório previsto no § 1º deste artigo deverá ser aceito pela operadora do plano de destino ou  pela 
administradora de benefícios responsável pelo plano de destino, e terá validade de 5 (cinco)  dias  a  partir  da 
emissão do número de protocolo.

§ 3º O relatório previsto no § 1º deste artigo estará disponível para consulta da operadora do plano de destino no 
Portal Operadoras, área restrita na página institucional da ANS na internet.

§ 4° A operadora do plano de origem deverá fornecer aos seus beneficiários, quando solicitada por  meio de 
quaisquer de seus canais de atendimento, as informações referentes ao plano de origem,  tais como data de 
vinculação ao plano, número do registro da operadora e número do registro do plano.

Art. 15. O beneficiário que não conseguir identificar o plano de origem, em consulta ao Guia ANS de Planos de 
Saúde, poderá protocolizar na ANS solicitação de busca por planos de destino para  realizar  a portabilidade 
de carências.

§ 1° Caso se verifique que o plano de origem não constava das bases de dados do Guia ANS de  Planos de 
Saúde, a Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO enviará ao beneficiário ofício autorizativo para a 
realização da portabilidade de carências, desde que o beneficiário observe os requisitos desta Resolução.

§ 2° A solicitação de portabilidade de carências com a entrega do ofício autorizativo tratado no §1º deste artigo 
substitui para todos os efeitos a apresentação do relatório de compatibilidade do Guia ANS de Planos de Saúde.

§ 3º Caso se verifique que o plano de origem constava das bases de dados do Guia 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.

§ 4º 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.

Art. 16. Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deverá apresentar os seguintes documentos:

IX - comprovantes de pagamento das 3 (três) últimas mensalidades vencidas, ou declaração da operadora do 
plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou qualquer outro documento hábil  à  comprovação  do 
adimplemento do beneficiário;

X - proposta de adesão assinada, ou contrato assinado, ou declaração da operadora do plano de origem ou 
da pessoa jurídica contratante, ou comprovantes de pagamento das mensalidades do prazo de permanência 
exigido, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do prazo de permanência;



XI - relatório de compatibilidade entre os planos de origem e de destino ou número de protocolo de consulta de 
compatibilidade de plano para portabilidade, ambos emitidos pelo Guia ANS de Planos de Saúde, ou ofício 
autorizativo emitido pela ANS na forma do §1º, do artigo 15 desta resolução;

XII - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, comprovação de vínculo com a pessoa  jurídica 
contratante do plano, nos termos dos artigos 5º e 9° da RN n° 195, de 2009, ou comprovação referente ao 
empresário individual, nos termos da RN nº 432, de 27 de dezembro de 2017.

Parágrafo único. A operadora do plano de origem deverá fornecer aos seus beneficiários, quando solicitada por 
meio de quaisquer de seus canais de atendimento, as declarações de adimplemento e de prazo de permanência 
indicados nos incisos I e II do caput deste artigo.

Art. 17. A portabilidade de carências deverá ser formalizada diretamente na operadora do plano de destino ou na 
administradora de benefícios responsável pelo plano de destino, ocasião em que deverá ser disponibilizada a 
proposta de adesão para assinatura do beneficiário, estando a solicitação de portabilidade sujeita à recusa 
no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Caso o beneficiário não atenda aos requisitos previstos nesta Resolução, a operadora do 
plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino  poderá  recusar  a 
solicitação de portabilidade de carências, desde que apresente a devida justificativa.

Art. 18. Ao exercer a portabilidade de carências, o beneficiário deverá solicitar o cancelamento do seu vínculo com 
o plano de origem no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o plano de 
destino.

§ 1° A solicitação de cancelamento prevista no caput deste artigo deverá observar o disposto na RN nº 412, de 10 
de novembro de 2016, que 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.

§ 2° A operadora do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de
destino deverá comunicar ao beneficiário sobre a obrigação prevista no caput deste artigo, informando que, 
em caso de não atendimento, o beneficiário estará sujeito ao cumprimento dos períodos de carências cabíveis 
no plano de destino.

Art. 19. Até que o vínculo contratual do plano de origem seja extinto, o beneficiário deverá pagar regularmente a 
sua mensalidade.

Parágrafo único. A operadora do plano de origem deverá adotar a cobrança pro-rata para a última mensalidade ou, 
a devolução das diferenças pagas a maior, conforme o caso.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

Art. 20. A realização da portabilidade de carências deverá ser disponibilizada por via eletrônica caso a operadora 
do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino ofereça a contratação 
eletrônica de planos privados de assistência à saúde, nos termos da RN nº 413, de 11 de novembro de 2016.

Art. 21. No exercício do direito à portabilidade de carências não poderá haver solicitação de  preenchimento 
de formulário de Declaração de Saúde (DS) e não caberá alegação de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP).

Parágrafo único. Ressalva-se o disposto no caput deste artigo quando o plano de destino possuir coberturas não 
previstas na segmentação assistencial do plano de origem, podendo ser exigido, neste caso, o preenchimento 
de formulário de Declaração de Saúde (DS) com possibilidade de  alegação de Doenças ou Lesões 
Preexistentes (DLP) no plano de destino somente para as coberturas não previstas na segmentação assistencial 
do plano de origem.



Art. 22. Ficam revogadas a Resolução Normativa - RN n° 186, de 14 de janeiro de 2009, e os artigos 1º, 3º, 4º e 7º 
e o §2º do artigo 9º, todos da Resolução Normativa - RN n° 252, de 28 de abril de 2011.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

LEANDRO FONSECA DA SILVA   DIRETOR-  
PRESIDENTE     SUBSTITUTO  



RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN Nº 439, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre processo de atualização periódica do  Rol  
de  Procedimentos  e  Eventos  em  Saúde,  no  âmbi to 
da Agência  Nacional  de Saúde Suplementar.  

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em vista do que dispõem o

§ 4º do artigo 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; o inciso III do artigo 4º e o inciso II do  
artigo 10, ambos da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000; e a alínea “a” do inciso II do artigo 30 da 
Resolução Regimental – RR nº 1, de 17 de março de 2017, em reunião realizada em 3 de dezembro 
de  2018,  adotou  a  seguinte  Resolução  Normativa,  e  eu,  Diretor-Presidente,  determino  sua 
publicação.

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES 
GERAIS

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o processo de atualização periódica do Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde – Rol,  que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da 
atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 
1999, e naqueles adaptados conforme a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, no âmbito da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Art. 2º O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de 
saúde,  contemplando  procedimentos  e  eventos  para  a  promoção  à  saúde,  a  prevenção,  o 
diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, 
da Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.656, de 1998, 
respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Art. 3º Os ciclos de atualização do Rol ocorrerão a cada dois anos e terão como finalidade a revisão 
da Resolução Normativa que estabelece a cobertura assistencial mínima obrigatória.

Art. 4º O processo de atualização periódica do Rol observará as seguintes diretrizes:

XXI – a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, de modo a contribuir 
para o desenvolvimento das ações de saúde no país;

XXII – as ações de promoção à saúde e de prevenção de   

doenças;  III – o alinhamento com as políticas nacionais de 

saúde;

IV – a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde – ATS; V 

– a observância aos princípios da saúde baseada em evidências – SBE; e   VI 

– a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.

Art. 5º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:



XIII – avaliação de tecnologias em saúde – ATS: processo contínuo e abrangente de avaliação 
dos  impactos  clínicos,  sociais  e  econômicos  das  tecnologias  em  saúde,  que  leva  em 
consideração aspectos como eficácia, efetividade, segurança, custos, entre outros, com objetivo 
principal  de  auxiliar  os  gestores  em  saúde  na  tomada  de  decisões  quanto  à  incorporação, 
alteração de uso ou retirada de tecnologias em sistemas de saúde;

XIV – saúde baseada em evidências – SBE: uso consciente e minucioso das melhores práticas 
e da literatura científica disponíveis nas decisões sobre assistência à saúde;

XV – avaliação econômica em saúde – AES: análise comparativa de diferentes tecnologias, no 
âmbito da saúde, referente a seus custos e aos efeitos sobre o estado de saúde, compreendidas as 
análises  de custo-efetividade, custo-utilidade, custo-minimização e custo-benefício;

XVI – análise de  impacto orçamentário  –  AIO:  avaliação das  consequências  financeiras advindas 
da  adoção de uma nova tecnologia em saúde, dentro de um determinado cenário de saúde com 
recursos finitos, na perspectiva da saúde suplementar;

XVII –  tecnologia  em  saúde:  medicamento,  equipamento,  procedimento  técnico,  sistema 
organizacional, informacional, educacional e de suporte e programa ou protocolo assistencial  por 
meio do qual a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população;

XVIII – tecnologia em saúde alternativa (comparador): a principal alternativa já disponível para fins 
de comparação com a intervenção em proposição;

XIX– proponente: responsável pelo encaminhamento da proposta de atualização do Rol;

XX –  formulário  de  apresentação  de  propostas  de  atualização  periódica  do  Rol  –  FormRol: 
formulário  eletrônico  de  preenchimento  obrigatório  pelo  proponente  da  tecnologia  em  saúde, 
disponibilizado  por  tempo  determinado  e  utilizado  como  ferramenta  para  o  envio  do  conjunto  de 
informações  e  documentos  técnicos  que  constituem  os  requisitos  mínimos  para  análise  de 
elegibilidade das propostas de atualização do Rol estabelecidos no art. 9º desta Resolução.

XXI – capacidade técnica instalada: conjunto de informações sobre os estabelecimentos de saúde, a 
estrutura física, os equipamentos, os recursos humanos e os insumos necessários disponíveis para 
a operacionalização da tecnologia na saúde suplementar, compreendidas em bancos de dados e 
sistemas de informações nacionais, bem como obtidas mediante painel ou consulta a especialistas, 
entre outras fontes de informação de reconhecida relevância para o setor saúde;

XXII – Diretrizes de Utilização – DUT: estabelecem os critérios, baseados nas melhores 
evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas 
de alguns procedimentos e eventos listados no Rol;

XXIII – parecer  técnico-científico – PTC: ferramenta de suporte à gestão e à decisão, baseada na 
mesma racionalidade que envolve uma ATS, embora com execução e conteúdo mais simplificado; e

XXIV –revisão sistemática: aplicação de métodos científicos para identificar, localizar, recuperar e 
analisar  sistematicamente  toda  evidência disponível  sobre  uma  questão específica,  a  fim  de 
minimizar os possíveis vieses de uma investigação.

Art.  6º  O  processo  de  atualização  periódica  do  Rol  contará  com  a  participação  do  Comitê 
Permanente de Regulação da Atenção à Saúde – COSAÚDE, de caráter consultivo, fórum pelo qual 
se estabelece o diálogo permanente com os agentes da saúde suplementar e a sociedade sobre 
questões atinentes ao processo de atualização periódica do Rol, no âmbito da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, de acordo com a Instrução Normativa da Diretoria de Normas e Habilitação dos 
Produtos – IN/DIPRO nº 44 da DIPRO, de 13 de fevereiro de 2014.

CAPÍTULO II
DO INICIO DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO



Seção I
Das Solicitações

Art. 7º O ciclo de atualização do Rol se iniciará com ato de  deliberação da  Diretoria Colegiada da ANS 
– DICOL, no qual será definido o respectivo cronograma, fixando-se prazo para  apresentação     das 
propostas, mediante  o preenchimento do FormRol, acessível  no sítio institucional  da ANS na Internet 
(www.ans.gov.br), onde será dada ampla divulgação aos interessados.

Art. 8º A proposta de atualização do Rol poderá contemplar os seguintes tipos: 

I – solicitação de incorporação ou desincorporação de tecnologia em saúde;

p)– inclusão, exclusão ou alteração de Diretriz de Utilização – DUT; ou

q) – alteração de termo descritivo de procedimento ou evento em saúde já listado no Rol.

Art. 9º Serão consideradas elegíveis, para análise pelo órgão técnico competente da ANS, apenas 
as propostas  de atualização realizadas via  FormRol  que  cumprirem os  seguintes  requisitos  de 
informação:

XVIII – identificação do proponente, incluindo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, ou 
Cadastro de Pessoa Física – CPF, conforme o caso;

XIX – identificação do tipo de proposta de atualização, com justificativa para sua apresentação;

XX – identificação e descrição técnica detalhada da tecnologia em saúde proposta, sua aplicação, 
incluindo  itens  de  custo,  utilização  de  recursos,  treinamento,  características  do  ambiente 
necessárias para sua operacionalização, bem como descrição, frequência e gravidade dos 
eventos adversos relacionados a sua utilização;

XXI – indicação de uso da tecnologia em saúde, com determinação da fase ou estágio da doença 
ou condição de saúde para qual está indicada a tecnologia em proposição;

XXII – delimitação da população-alvo com estimativa anual  do número de pacientes  que poderão 
utilizar     a tecnologia em saúde nos primeiros cinco anos na saúde suplementar;

XXIII – descrição do problema de saúde ao qual se aplica a tecnologia proposta, incluindo a descrição 
da doença ou da condição de saúde, diagnóstico, prognóstico, tratamentos  conhecidos,  bem  como 
dados epidemiológicos do problema de saúde;

XXIV – indicação de uma ou mais tecnologias alternativas para a mesma indicação de uso da 
descrita no inciso IV deste artigo;

XXV –  descrição  dos  impactos  da  tecnologia  em  saúde  proposta,  em  termos  de  benefícios 
clínicos, para a morbidade, mortalidade e qualidade de vida associadas à doença ou à condição 
de saúde;

XXVI – registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, quando se tratar de matéria de 
sua competência;

XXVII –  comprovação  de  que  a  tecnologia  em  saúde  está  listada  em  tabela  profissional 
reconhecida pelo Conselho Federal competente que regulamenta o exercício legal da profissão, 
ou listada na Terminologia Unificada da Saúde Suplementar – TUSS, quando a tecnologia proposta 
tratar-se de procedimento clínico, cirúrgico/invasivo ou diagnóstico/terapêutico;

XXVIII – informação  sobre  a capacidade técnica instalada  nas  unidades federativas  para  a 
operacionalização da tecnologia proposta na saúde suplementar;



XXIX – apresentação de estudo  de  avaliação econômica  em saúde,  de acordo  com a edição 
atualizada das  diretrizes metodológicas  de  estudos  de  avaliação econômica  de  tecnologias 
em saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde;

XXX – apresentação de análise de impacto orçamentário, na perspectiva da saúde suplementar, e 
correspondente comparação  com  tecnologia  alternativa  em  saúde,  de  acordo  com  a  edição 
atualizada das diretrizes metodológicas de análise de impacto orçamentário: manual para o sistema 
de saúde do Brasil, publicadas pelo Ministério da Saúde;

XXXI – descrição das evidências científicas relativas à eficácia, efetividade, acurácia e segurança da 
tecnologia  em  saúde  proposta,  comparadas  às  tecnologias  alternativas  em  saúde,  por  meio  de 
apresentação de revisão sistemática ou parecer técnico-científico – PTC, desenvolvido de acordo com 
a edição atualizada das  diretrizes  metodológicas de elaboração de PTC e de revisão sistemática e 
metanálise de estudos, publicadas pelo Ministério da Saúde;

XXXII –  textos completos  dos  estudos científicos referenciados  na  revisão sistemática  ou  parecer 
técnico-científico; e

XXXIII – referências bibliográficas.

§1º Na informação a que se refere o inciso IV deste artigo, deverá ser citada apenas uma indicação 
de uso por proposta de atualização.

§2º As tecnologias em saúde alternativas a que se refere o inciso VII, XIII e XIV deste artigo devem    ser 
as previstas no Rol, quando possível.

§3º O estudo de avaliação econômica em saúde a que se refere o inciso XII deste artigo deve se 
dar na perspectiva da saúde suplementar, quando possível.

§4º  As  publicações  das  evidências  científicas  a  que  se  refere  o  inciso  XV  deverão  ser 
encaminhadas  na  íntegra,  anexas  ao  FormRol,  devendo  aquelas  em  língua  estrangeira  ser 
entregues com tradução juramentada para a língua portuguesa, exceto se publicadas em inglês ou 
espanhol.

§5º As propostas de atualização do Rol devem ser fundamentadas com as melhores evidências 
científicas disponíveis, a fim de auxiliar o processo decisório da ANS.

§6º  As  propostas  de  atualização  do  Rol  que  contemplarem  exclusivamente  a  solicitação  de 
alteração  de  termo  descritivo  de  procedimentos  e  eventos  em saúde  já  listados  no  Rol  estão 
dispensadas da apresentação dos requisitos de informação III a XVI do art. 9º desta Resolução.

Seção II
Do Prosseguimento das Propostas para Análise

Art. 10. Encerrado o prazo de apresentação das propostas de atualização do Rol, o órgão técnico 
competente da ANS fará  a análise do cumprimento dos critérios  de elegibilidade,  observado o 
disposto no art. 9º desta Resolução.

Art. 11. Não seguirão para análise técnica e discussão pelo COSAÚDE as propostas de atualização 
que:

XIV – não cumprirem os requisitos previstos nos incisos do art.9º desta Resolução;

XV – forem apresentadas por meio diverso do FormRol ou após o prazo fixado pela ANS; ou

XVI – contemplem procedimentos e eventos em saúde excluídos pelo art. 10 da Lei nº 9.656, de 
1998.



Art. 12. O órgão técnico competente da ANS elaborará a Nota Técnica de Elegibilidade das Propostas de 
Atualização do Rol – NTEP que conterá:

XXI – a análise de elegibilidade e a categorização das propostas de atualização; e

XXII – a  delimitação  do  escopo  das  análises  técnicas  com  a  definição  dos  parâmetros  e 
critérios mínimos para avaliação a serem utilizados na análise das propostas de atualização 
do Rol.

Art. 13. A NTEP será submetida à deliberação da Diretoria Colegiada – DICOL da ANS.

CAPÍTULO III

DA ANÁLISE E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Art.  14.  Os estudos para  análise  técnica  das  propostas  de  atualização  do  Rol  elegíveis  serão 
realizados pelo órgão técnico competente da ANS ou por entidades públicas ou privadas, na forma 
do art. 24.

§  1º  A análise  técnica  utilizará  como fontes  de  informação  as  melhores  evidências  científicas 
disponíveis para o tipo de tecnologia objeto da proposta de atualização, dando-se preferência a 
revisões sistemáticas, metanálises e ensaios clínicos randomizados.

§2º Na hipótese de indisponibilidade das fontes de informações descritas no § 1º deste artigo, o 
órgão técnico competente da ANS poderá consultar especialistas, individualmente ou em painel, e 
outras fontes  de reconhecida relevância  para  o setor,  a fim de subsidiar  a análise técnica  das 
propostas de atualização do Rol.

Art.  15.  O COSAÚDE será convocado pelo  órgão técnico competente da ANS para discutir  as 
propostas de atualização do Rol elegíveis constantes na NTEP prevista no art. 12.

§ 1º O COSAÚDE poderá constituir Grupos Técnicos – GT para discussão, elaboração de estudos e 
pareceres temáticos, com temas e prazos de atividades, previamente estabelecidos pelo Comitê.

§  2º  Os  participantes  dos  GT deverão  firmar  declaração  de  conflito  de  interesse  relativo  aos 
assuntos deliberados.

§ 3º As apresentações feitas pelos participantes dos GT deverão ser disponibilizadas na íntegra, em 
formato digital, para publicação no sítio institucional da ANS na Internet, até a divulgação da minuta 
de Resolução Normativa prevista no art. 17 desta Resolução.

§ 4º Todo o conteúdo utilizado ou produzido pelos GT será publicado no sítio institucional da ANS 
na Internet, ressalvados aqueles protegidos pela legislação vigente.

§ 5º O autor da proposta elegível de atualização do Rol poderá, em caráter auxiliar, participar das 
reuniões para fornecer subsídios técnicos à análise da proposta, podendo se valer de autoridades, 
cientistas e técnicos na área.

Art. 16. Encerrados os trabalhos do COSAÚDE e ultimada a análise do órgão técnico competente da 
ANS, será elaborada Nota Técnica de Consolidação das Propostas de Atualização do Rol – NTCP, que 
conterá:

XIII – os estudos técnicos das propostas de atualização elegíveis;

XIV – a consolidação e a organização dos documentos relativos às discussões realizadas nas 
reuniões com o COSAÚDE; e



XV – as recomendações técnicas por acatar ou não as propostas de atualização elegíveis a 
serem apreciadas pela DICOL.

§ 1º As recomendações a que se refere ao inciso III deste artigo caberá ao órgão técnico competente 
da ANS.

§ 2º A NTCP deverá ser submetida à deliberação da DICOL.

Art.  17.  Após  a  deliberação  da  DICOL sobre  a  NTCP,  o  órgão técnico competente  da ANS  deverá 
elaborar a minuta da Resolução Normativa – RN, bem como todos os documentos pertinentes.

Parágrafo único. A proposta de RN será encaminhada à DICOL, para apreciação e aprovação de 
submissão à sociedade civil.

Art. 18. A participação da sociedade civil seguirá o estabelecido em normativo próprio da ANS.

Parágrafo  único.  Não  serão  consideradas  pela  ANS  contribuições  diversas  da  proposta  de 
atualização do Rol, na forma do inciso III do art. 16 desta Resolução.

Art. 19. O COSAÚDE deverá ser convocado pelo órgão competente da ANS para ciência do 
conteúdo do relatório de consolidação das contribuições da participação social.

Art. 20. A DIPRO submeterá à aprovação da DICOL a proposta final de RN que atualiza o Rol.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES 
FINAIS

Art. 21. Para fins do disposto no inciso III do art. 4º desta Resolução, as tecnologias avaliadas e 
recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde – CONITEC, prevista na Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, serão avaliadas pelo  
órgão técnico competente da ANS e poderão compor a NTCP a ser submetida à deliberação da 
DICOL.

Art. 22. A ANS disponibilizará manual para auxílio ao preenchimento do FormRol.

Art. 23. Poderão ser solicitadas informações adicionais ao proponente, a qualquer tempo, durante o 
ciclo de atualização do Rol.

Art.  24.  A ANS  poderá  se  valer  de  acordos  de  cooperação  técnica,  convênios,  contratos  ou 
instrumentos congêneres, para fins de pesquisas especializadas e estudos para subsídio da tomada 
de decisão no processo de atualização do Rol.

Art. 25. O Rol poderá ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS, sem prejuízo do 
art. 3º desta Resolução.

Art. 26. A Instrução Normativa – IN nº 44, de 13 de fevereiro de 2014, da Diretoria de Normas e  
Habilitação dos Produtos, passa a vigorar com a seguinte redação, alterando-se o inciso I do art. 1º:

“Art.1º 

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

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

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

I - analisar as questões pertinentes à cobertura assistencial obrigatória a ser assegurada pelo Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde; e



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

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

....................................”(N.R.)

Art. 27. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO FONSECA DA SILVA DIRETOR 
– PRESIDENTE SUBSTITUTO
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