


Nesta semana, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realizou 
audiência pública para detalhar a proposta de Resolução Normativa sobre os novos 
critérios para a alteração da rede assistencial das operadoras de planos de saúde, 
no que se refere à substituição de entidade hospitalar e ao redimensionamento de 
rede. O material apresentado já incorpora as sugestões recebidas na Consulta Pública 
n. 82, encerrada em março deste ano, e se implementada representará uma perda 
signifi cativa de direitos do consumidor.

Sim, de acordo com a alteração da norma proposta pela ANS, a operadora pode trocar 
o seu hospital por qualquer outro no município mesmo que em bairros bem distantes 
do seu. Além disso, se você morar em um município pequeno que tenha apenas esse 
hospital, a operadora poderá trocá-lo por outro em municípios vizinhos. E se não houver 
hospitais nesses municípios vizinhos, pela norma proposta pela ANS, a operadora 
poderá trocar seu hospital por outro em muncípios da chamada “Região de Saúde” 
obrigando deslocamentos de mais de 100 kms em muitos os casos. 

Sim, de acordo com a proposta que está em discussão na ANS, o hospital substituto 
não precisa ter as mesmas especialidades clínicas (oncologia, cardiologia, obstetrícia, 
pediatria, ortopedia etc.) do hospital excluído da rede. Portanto, passará a ser possível, 
caso a proposta da ANS prospere, que se troque hospitais que são referência em 
algumas especialidades por outros que sequer atendam àquela especialidade. 

Sim. A norma proposta pela ANS prevê a 
possibilidade de substituição parcial 
de serviços. A norma permite ainda 
que o hospital substituto nem tenha 
urgência e emergência de pediatria, 
passando a oferecer esse serviço 
em uma rede ambulatorial sem 
a estrutura de um hospital 
para casos que se agravem 
rapidamente.

O Hospital que tenho na minha rede fi ca no meu município de residência, 
relativamente perto da minha casa. A operadora poderá excluir esse hospital da 
rede credenciada do meu plano de saúde e substituí-lo por outro mais distante?

Meu plano de saúde conta com um hospital de referência no tratamento do câncer 
e doenças cardíacas. Eu inclusive decidi pela compra desse plano por causa disso. 
A operadora pode substituí-lo por outro hospital que não trate essas doenças?

Tenho fi lhos pequenos e escolhi um plano de saúde porque tenho direito ao serviço de 
pediatria de um hospital muito próximo à minha casa. A operadora poderá substituir 
apenas o serviço de pediatria desse hospital por outro muito distante da minha casa?
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Sim, a nova regra da ANS não vai impedir que um hospital qualifi cado em padrões 
internacionais  seja substituído por um hospital sem essa qualifi cação. A regra só 
impede essa substituição caso essse hospital com qualifi cação seja o último que 
reste do produto. No mais a operadora poderá vender um plano com vários hospitais 
qualifi cados e poderá depois ir tirando a maioria deles até que deixe apenas um. 

Pela regra proposta pela ANS, a portabilidade só será permitida ao benefi ciário nos 
casos em que o hospital excluído esteja em seu município de residência. Ou seja, aqui 
na hora de dar direitos ao consumidor, a proposta da ANS considera que o que vale é 
apenas o município. Caso o hospital excluído esteja em outro municío, o consumidor 
não terá direito à portabilidade e deverá cumprir as carências novamente se decidir 
mudar de plano. Em tempo, além disso, o benefi ciário terá apenas 60 dias a partir da 
exclusão do hospital para pedir a portabilidade. 

Não necessariamente. A comunicação 
direta ao benefi ciário será obrigatória 
apenas quando  houver uma exclusão 
de um determinado hospital ou quando 
houver uma exclusão ou substituição nos 
serviços de urgência e emergência. De 
resto, todas as substituições hospitalares só 
serão de conhecimento do consumidor se 
ele acompanhar quase que mensalmente 
o site da operadora e der a sorte de achar 
o lugar aonde a operadora publica essas 
substituições. Só com esse acompanhamento 
o benefi ciário terá condições de exercer a 
portabilidade, por exemplo. 

Dentro da rede do meu plano de saúde há hospitais reconhecidos por certifi cados 
de qualifi cação, inclusive internacionais. A operadora poderá retirar estes 
hospitais ou substituí-los por outros sem esse reconhecimento de qualidade?

Me senti prejudicado pela exclusão de um hospital que estava no meu plano. 
Posso pedir portabilidade sem carência para outro plano?

Se a operadora retirar ou substituir 
um hospital da rede credenciada 
do meu plano de saúde, vou ser 
notifi cado sobre essa alteração?
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Não, independente da opção de parto, se o médico obstetra não atender nos hospitais 
que permaneceram na rede a gestante terá apenas duas opções: escolher outro 
médico,  ou fazer a portabilidade para um plano que tenha o hospital em que seu 
médico atenda. Isso tudo se der a sorte de fi car sabendo da troca do hospital à tempo. 

Assim como no caso da gestante, pelas novas regras propostas pela ANS o benefi ciário 
em tratamento continuado deverá procurar outro estabelecimento hospitalar da rede, 
em geral com outra equipe médica ou fazer a portabilidade. 

Estou grávida e fi z todo o meu pré-natal com um médico que atende em um 
determinado Hospital. Em caso de descredenciamento desse hospital da rede 
do plano de saúde, vou conseguir fazer o parto conforme programado?

Faço tratamento continuado em um determinado  Hospital X; em caso de 
descredenciamento, poderei continuar a ser atendido nesse hospital até que 
pelo menos se complete o ciclo do meu tratamento?
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