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São Paulo, 12 de setemb
bro de 2014.

À
Agê
ência Nacional de Saúde
S
Su
uplementa
ar - ANS
Dire
etoria de Normas e Habilita
ação de Produtos
P
–DIPRO
Ilmo
o. Sr. And
dré Longo
o
Av. A
Augusto Severo,
S
84 – Glória
Rio d
de Janeiro
o/RJ – CEP
P 20021-04
40
Assu
unto: Câ
âmara Técnica
T
Ben
neficiários
s em Planos
Pree
existente
es

s
sobre Qualificaçã
Q
ão da
de Saú
úde: Do
oenças

E
Entrada de
o
ou Lesõ
ões

Prez
zado senh
hor,
A ASS
SOCIAÇÃO
O NACIO
ONAL DA
AS ADMINISTRA
ADORAS DE
NEFICIOS
S – ANAB
B, com se
ede na Rua
R
Vergueiro, n.º 1353, To
orre
BEN
Nortte, 1º andar, sala 109, Vila
a Mariana
a, São Paulo, CEP 04.101-0
000,
inscrrita no CN
NPJ sob o n.º 12.6
612.029/0001-03, vem,
v
resp
peitosamen
nte,
apre
esentar su
ua manife
estação à referida
a Câmara
a Técnica acerca das
prop
postas de
e mudanç
ças e ce nários ap
presentado
os por e
essa Agên
ncia
Regu
uladora.
I-D
Da Declarração de Saúde
Ao analisar os dois cenários
c
propostos
s pela AN
NS, verificca-se que
e o
pree
enchimento da decla
aração de
e saúde es
stá condicionado à rrealização
o de
entrrevista qua
alificada.
A de
eclaração de
d saúde serve
s
para
a que o co
onsumidor preste ass informaç
ções
de d
doenças e//ou lesões
s preexiste
entes de que
q
tem conhecime
c
ento para que
q
1

a o
operadora possa exercer
e
m
mecanismo
os de reg
gulação q
que lhe são
perm
mitidos em
m consonân
ncia com a
as boas prráticas de gestão de
e saúde.
Have
endo a co
onfirmação
o de deter minas doe
enças e/ou
u lesões p
preexistenttes,
a op
peradora poderia aplicar
a
Co
obertura Parcial
P
Te
emporária na forma
a e
praz
zos previsttos na regulamentaçção editad
da pela ANS.
Assim sendo, as informações da d
declaração
o de saúde
e podem, por exemplo,
ser utilizadas
s para realização e desen
nvolvimentto de prrogramas de
prom
moção à sa
aúde e pre
evenção d e doenças
s da população assisstida.
Caso
o seja dispensado o preen
nchimento da decla
aração de
e saúde nas
hipó
óteses de
e não re
ealização de entre
evista qualificada, perde-se
e a
oporrtunidade de se inv
vestir em a
ações com
m foco na promoção
o da saúd
de e
man
nutenção do
d equilíbrrio econôm
mico-financ
ceiro do co
ontrato.
Cond
dicionar o preenchim
mento da declaraçã
ão de saúd
de somentte quando for
realiizada a en
ntrevista qualificada
a, criaria uma espé
écie de m
mecanismo de
regu
ulação obrrigatório e oneroso, na medid
da em que a operad ora teria que
q
subm
meter todos os con
nsumidore
es a esta etapa ou, ainda, u
uma situação
anti--seletiva de
d análise
e de prop
posta com
m base exclusivame
ente na fa
aixa
etária do prop
ponente.
Atua
almente, boa
b
parte das decl arações de
d saúde são negattivadas pe
elos
cons
sumidores, deixando-se de e
exigir dele
es o cump
primento d
de Coberttura
Parc
cial Tempo
orária. Ob
brigá-los a realizarr a entrevista qua
alificada para
p
obte
enção da declaração
d
o de saúde
e e contrattação do plano,
p
torn
na o proce
esso
moroso, buroc
crático e de
d elevado
o custo.
Portanto, não
o há qua
alquer pre
ejuízo para o con
nsumidor preencher a
declaração de
e saúde e, somente na hipótese desta sobrevir
s
po
ositivada, ele
ser e
encaminha
ado para realização
o da entrev
vista qualificada e i mputação
o de
Cobe
ertura Parrcial Temporária, se for o caso
o.
Send
do assim, como alte
ernativa p
para agiliza
ar o proce
esso de co
ontratação
o de
plan
no de saúde coletiv
vo, sem p
perder de vista os aspectoss normativ
vos,
2

prop
põe-se que
e o formulário da d
declaração de saúde
e seja disp
ponibilizad
do e
pree
enchido po
or meio ele
etrônico.
II - Da entre
evista qua
alificada
Supe
erada a desvincula
d
ção da D eclaração de Saúde
e somente
e quando da
realiização da entrevistta qualificcada, ente
endemos que nas hipóteses de
declaração de
e saúde po
ositivadas,, o agenda
amento da
a entrevistta qualificada
seja feito med
diante contato com o consumiidor.
Que a entrevista qualifficada dev
verá ser realizada
r
com
c
a pa rticipação de
proffissional da saúde, mediante atendime
ento pesso
oal ou po
or telefone
ema
grav
vado, gara
antindo-se
e a segura
ança da in
nformação. Dessa fo
orma, cria
a-se
uma
a alternativ
va razoável para oss consumidores idos
sos ou com
m dificuldade
de lo
ocomoção;
Que o profiss
sional de saúde posssa formu
ular perguntas sobrre hábitos de
vida, sintomas, uso de medicam
mentos, alttura e pes
so, revoga
ando-se, para
p
tanto, o Artigo
o 10 da RN
N 162/200
07;
Que após o resultado da enttrevista qualificada
q
a o conssumidor seja
s
orien
ntado sob
bre a nec
cessidade de cumprimento de Cobe
ertura Parrcial
Tem
mporária – CPT para que possa
a decidir sobre a con
ntratação do plano;
Que na hipó
ótese do consumid
dor recus
sar-se a realizar a entrevista
quallificada possa ser ne
egada sua inclusão no
n plano.
III - Do praz
zo de vigê
ência con
ntratual
É exigência normativa
a que o ingresso de bene
eficiário e
em contra
atos
colettivos obed
deça a con
nferência dos critérios de elegibilidade previstos
s na
RN 1
195. Para tanto, é in
ndispensá vel que a operadora
a ou admi nistradora
a de
bene
efícios dis
sponha de prazo razoável para aná
álise e ve
erificação da
docu
umentação
o de eleg
gibilidade do propo
onente. Nos casos em que há
participação da adm
ministradorra de benefícios,
b
também
m existe a
nece
essidade do
d cadastramento do beneficiário junto à operradora. Além
3

disso
o, o pagam
mento da mensalida
ade do pla
ano aconte
ece, costu
umeiramen
nte,
por meio de boleto
b
bancário ou d
débito em conta. Todas essas providênc
cias
dem
mandam te
empo para sua execcução, razão pela qu
ual o início
o de vigên
ncia
do p
plano conttratado de
eve ser po
osterior àq
quele da assinatura
a
do contra
ato.
Aind
da assim, deve constar clara mente na proposta de adesã
ão a data de
início
o de vigên
ncia do pla
ano.
Cons
siderando--se, ainda, a ne cessidade de realização d e entrevista
quallificada, deve-se prrever um prazo de
e, pelo menos, 30 (trinta) dias
d
conttados da assinatura
a
da propossta, para início de vigência
v
do
o plano, caso
c
seja contratad
do.
Even
ntual pag
gamento feito pelo
o consum
midor a terceiros que não
o à
adm
ministradorra de ben
nefícios ou
u operado
ora, no momento
m
d
da venda do
plan
no, não pode
p
ser caracter izado com
mo suficie
ente para
a efetivarr a
conttratação do plano de
e saúde, m
muito men
nos como sendo
s
o p agamento
o da
prim
meira mensalidade do
d plano. Mesmo as
ssim, caso
o não seja
a efetivada a
conttratação do plano, por
p exemp
plo, por falta de eleg
gibilidade,, a operad
dora
e/ou
u a admin
nistradora de benefíícios ficarão respon
nsáveis pe
ela devolução
do v
valor custe
eado pelo consumido
c
or.
nte do exp
posto, a ANAB,
A
na qualidade
e de representante
e institucio
onal
Dian
das Administrradoras de
e Benefício
os a ela associadas
a
s, vem so licitar a essa
e
ncia que considere
c
os aponta
amentos acima
a
qua
ando da e
elaboração de
Agên
nova
a regulamentação acerca da q
qualificaçã
ão da entra
ada de ben
neficiários
s.
Colo
ocamo-nos
s à disposiição para quaisquerr esclarecimentos qu
ue se fizerrem
nece
essários.

nciosamen
nte,
Aten

Lucia
ana S. Silv
veira
Diretora Execu
utiva
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