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SUSEP 

 

Capital de Risco 

 

Resolução CNSP 317, de 12.12.2014 – Critérios 

para apuração do capital de risco baseado no 

risco de mercado 

Dispõe sobre os critérios para apuração do capital 

de risco baseado no risco de mercado das 

sociedades seguradoras, entidades abertas de 

previdência complementar, sociedades de 

capitalização e resseguradores locais. 

 

Esta Resolução não se aplica às operações do 

seguro obrigatório de danos pessoais causados 

por veículos automotores de vias terrestres, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não 

(DPVAT). 

 

O capital de risco baseado no risco de mercado 

das sociedades supervisionadas (CRmerc) é 

calculado considerando as metodologias 

definidas nos anexos desta Resolução. 

 

Para aplicação da metodologia descrita no anexo 

II, os valores econômicos dos fluxos de caixa 

estimados pelas sociedades supervisionadas 

serão alocados em vértices padrão de acordo  

 

 

 

 

 

com o seu prazo e fator de risco, conforme 

procedimento estabelecido no anexo I. 

 

As sociedades supervisionadas deverão elaborar 

um manual metodológico, que deverá ser 

mantido à disposição da fiscalização da SUSEP, 

descrevendo em detalhes as técnicas, 

premissas, procedimentos e critérios de 

materialidade adotados para estimação dos 

fluxos de caixa utilizados como base para o 

cálculo do capital de risco baseado no risco de 

mercado. 

 

O prazo de elaboração da primeira versão do 

manual metodológico deverá coincidir com o 

prazo definido pela Susep para o primeiro envio 

de dados pelas sociedades supervisionadas. 

Para a determinação dos valores econômicos dos 

fluxos de caixa de obrigações em geral e de 

direitos relativos a contratos de seguro, 

previdência, capitalização e resseguro, os valores 

futuros de pagamentos e recebimentos deverão 

ser descontados utilizando-se a estrutura a termo 

de taxas de juros (ETTJ) livre de risco 

estabelecida pela Susep para o fator de risco 
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correspondente, a menos que a sociedade 

supervisionada tenha recebido autorização 

expressa da SUSEP para utilização de ETTJ 

própria.  

 

Onde aplicável, a sociedade supervisionada 

deverá observar as normas e orientações da 

SUSEP com relação ao Teste de Adequação do 

Passivo (TAP) e adotar as mesmas metodologias 

e premissas utilizadas para sua realização, salvo 

em caso de disposição em contrário contida 

nesta Resolução ou em orientação específica 

sobre o cálculo do capital de risco baseado no 

risco de mercado.Os fluxos de caixa utilizados 

para apuração do capital de risco baseado no 

risco de mercado deverão ser estimados, no 

mínimo, quando do fechamento dos balancetes 

contábeis dos meses de março, junho, setembro 

e dezembro. 

 

A SUSEP definirá o prazo para o primeiro envio 

dos dados previstos nesta Resolução e orientará 

as sociedades supervisionadas quanto à forma 

de encaminhamento dos mesmos. 

 

A efetiva exigência do capital de risco baseado 

no risco de mercado em proporção diferente de 

0% do CRmerc, somente ocorrerá caso entre em 

vigor, até 31/12/2016, regulamentação que 

aumente a sensibilidade do PLA à variação de 

valores econômicos utilizados para apuração do 

capital de risco baseado no risco de mercado. 

 

Vigência: 24.12.2014 

Revogação: não há 

 

Circular SUSEP 501, de 09.12.2014 – 

Instruções complementares para o cálculo do 

capital de risco 

Dispõe sobre as instruções complementares 

necessárias ao cálculo do capital de risco das 

sociedades supervisionadas. 

 

Para a sociedade supervisionada que incorporar 

outra sociedade supervisionada ou que for criada 

a partir de fusão entre sociedades 

supervisionadas, as parcelas do capital de risco 

cujos cálculos dependem de informações de 

períodos anteriores à combinação de negócios 

serão calculadas considerando-se a agregação 

dos históricos individuais de cada uma das 

sociedades/entidades que se combinaram. 

 

Para a sociedade supervisionada que transferir ou 

receber operações de outra sociedade 

supervisionada através de cisão ou de 

transferência de carteira, as parcelas do capital 

de risco cujos cálculos dependem de 

informações de períodos anteriores à 

transferência/cisão serão calculadas 

considerando-se o histórico de operações das 

carteiras transferidas/cindidas. 

 

Quando da execução do cálculo, o histórico de 

operações será subtraído do histórico registrado 

no FIP da sociedade cedente/cindida e será 

somado ao histórico registrado no FIP da 

sociedade cessionária/receptora de parcelas 

cindidas. 

 

A sociedade supervisionada que receber carteira, 

incorporar outra sociedade supervisionada ou 

parcela cindida de sociedade supervisionada ou 

for criada através de fusão ou cisão deverá, até o 

dia 10 do mês seguinte ao da conclusão da 

operação, protocolar expediente na Susep 

comunicando o fato à Coordenação-Geral de 

Monitoramento de Solvência (CGSOA). 

 

Os valores informados pelas sociedades 

supervisionadas no FIP poderão ser ajustados, a 

critério da Susep, para fins de cálculo do capital 

de risco, sempre que houver evidências que 

indiquem tal necessidade. 

 

Vigência: 23.12.2014 

Revogação: Circular SUSEP 413/10 

 

Planos de Seguros de Pessoas e Previdência 

Complementar 

 

Carta Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO 04, de 

16.12.2014 – Tábuas biométricas 

Esta Carta Circular alerta para a proximidade do 

término de vigência das tábuas biométricas BR 

EMS 2010, em 31 de março de 2015, utilizadas 

na estruturação de planos de seguros de pessoas 

e de previdência complementar, com cobertura 

por sobrevivência. 

 

Os planos cuja contratação tenha como base as 

tábuas em referência, deverão: 

I – ser adaptados à nova versão das tábuas 

biométricas; e  

II – ter a comercialização condicionada à 

aprovação formal pela SUSEP. 

 

Para proceder à adaptação, as seguradoras e 

entidades abertas de previdência complementar 

deverão protocolar, junto à SUSEP, Carta de 

Encaminhamento, informando que a alteração do 

plano atende ao disposto na Carta Circular e 

contempla, exclusivamente, a sua adaptação à 

versão atualizada das tábuas biométricas para 

comercialização a partir de 1º de abril de 2015. 

 

A Carta de Encaminhamento deverá seguir o 

modelo do Anexo I do Manual de Utilização do 

Registro Eletrônico de Produtos – REP, anexo à 

Circular SUSEP 438/12, contendo todos os textos 



obrigatórios para a subrotina “Alteração de 

Produto”. 

 

A SUSEP ressalta que a data-limite para os 

pedidos de adaptação é 31 de março de 2015 e 

que deverá ser aguardada a aprovação formal 

para a comercialização a partir desta data. 

 

Os planos não adaptados serão arquivados, não 

podendo mais ser comercializados a partir de 1º 

de abril, inclusive. 
 

Vigência: 16.12.2014 

Revogação: não ná 

 

Pronunciamento Técnico Atuarial 

 

Circular SUSEP 507, de 22.12.2014 – Adoção 

do Pronunciamento Técnico CPA 002  

Esta Circular dispõe sobre a adoção do 

Pronunciamento Técnico “CPA 002 – Auditoria 

Atuarial Independente” elaborado pelo Instituto 

Brasileiro de Atuária – IBA, no que não contrariar 

os normativos aplicáveis, com a seguinte 

ressalva:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigência: 24.12.2014 

Revogação: não ná 

 

Corretagem 

 

Resolução CNSP 318, de 12.12.2014 – Registro 

de corretores 

Altera a Resolução CNSP 249/12, que dispõe 

sobre a atividade dos corretores de seguros de 

ramos elementares e dos corretores de seguros 

de vida. 

 

Anterior – 249/12 Atual – 318/14 

O registro do 

corretor de 

capitalização, do 

corretor de 

capitalização e de 

seguros de vida será 

feito por indicação 

das sociedades de 

capitalização e das 

sociedades 

seguradoras, dentre 

aqueles aprovados 

em: 

(...) 

Aos corretores de 

Os registros do 

corretor de 

capitalização e do 

corretor de 

capitalização e de 

seguros de vida 

serão concedidos 

para aqueles 

aprovados 

em: 

(...) 

Aos corretores de 

previdência de que 

trata o parágrafo 

único do art. 30 da 

previdência de que 

trata o parágrafo 

único do art. 30 da 

Lei Complementar 

109/01, aplicam-se 

as normas de 

registro e habilitação 

previstas para os 

corretores de 

capitalização e de 

seguros de vida e 

seu registro se fará 

por indicação de 

entidade aberta de 

previdência 

complementar ou 

de sociedade 

seguradora 

autorizada a operar 

planos de 

previdência 

complementar 

aberta. 

Lei Complementar  

109/01, aplicam-se 

às normas de 

registro e habilitação 

previstas para os 

corretores de 

capitalização e de 

seguros de vida. 

 

Vigência: 23.12.2014 

Revogação: não ná 

 

Títulos de Capitalização 

 

Circular SUSEP 506, de 22.12.2014 – 

Documentação da empresa promotora 

subscritora de títulos de capitalização 

Altera o artigo 10 da Circular SUSEP 376/08, que 

regula a operacionalização, a emissão de 

autorizações e a fiscalização das operações de 

distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, 

vinculadas à doação de títulos de capitalização ou 

à cessão de direitos sobre os sorteios inerentes 

aos títulos de capitalização. 

 

A Sociedade de capitalização deverá encaminhar 

à Coordenação Geral de Registros e Autorizações 

- CGRAT no prazo de 15 dias antes de iniciado o 

lançamento e/ou divulgação de cada promoção a 

seguinte documentação da empresa promotora 

subscritora de títulos de capitalização da 

modalidade incentivo: 

I – nome, endereço completo, CNPJ; 

II - certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativas de débitos expedidas pelos órgãos 

oficiais, relativas à Dívida Ativa da União, e aos 

tributos federais, estaduais e municipais; e 

III - certificados de regularidade com as 

contribuições da Previdência Social. 

 

Os títulos de capitalização da modalidade de 

incentivo somente poderão ser adquiridos por 

pessoa jurídica comprovadamente quites com os 

impostos federais, estaduais, municipais ou 

distritais, e as contribuições da Previdência 

Social. 

O início da contagem do prazo para 

substituição periódica do auditor 

independente, disposto no item 10 se inicia no 

ano de 2015, relativo ao exercício social de 

2014. 



Nos casos em que os municípios não emitirem 

as certidões, a empresa promotora subscritora 

deverá apresentar uma declaração informando 

que o município não emite as certidões exigidas. 

 

A promoção comercial poderá ser realizada 

coletivamente por pessoas jurídicas 

representadas por associação comercial ou de 

classe, clube de diretores lojistas ou 

incorporadora/administradora de shopping center, 

que, na qualidade de mandatária, responda 

solidariamente com todas as pessoas jurídicas 

aderentes, pelas obrigações e infrações 

cometidas em decorrência da promoção, 

devendo a mandatária e as pessoas jurídicas 

participantes da promoção apresentar as 

certidões exigidas na Circular. 

 

A documentação deverá ser informada em meio 

magnético (formato DBF), conforme tabelas e 

lay-out constante do anexo a essa Circular, e 

deverá contemplar as seguintes informações da 

empresa promotora: 

 razão social; 

 nome fantasia; 

 CNPJ; 

 endereço da sede; 

 nome do produto a ser comercializado; 

 âmbito territorial de atuação da promoção; e 

 número do Processo SUSEP referente ao 

produto a ser comercializado. 

 

O ofício de encaminhamento da documentação 

empresa promotora subscritora de títulos de 

capitalização da modalidade incentivo deverá ser 

assinado pelo Diretor de Produtos e pelo Diretor 

de Relações com a SUSEP e vir acompanhado de 

declaração expressa de que a (s) empresa (s) 

promotora (s) subscritora (s) de títulos de 

capitalização da modalidade incentivo atendem 

às disposições contidas no artigo 10 dessa 

Circular. 

 

Após o recebimento do ofício e dos documentos, 

não havendo manifestação expressa da SUSEP 

no prazo de 15 dias dias, contados a partir da 

data do recebimento do ofício, implicará no 

reconhecimento da autorização prévia para as 

operações de distribuição gratuita de prêmios 

vinculados a cessão de direitos inerentes a título 

de capitalização. 

 

O disposto no caput do artigo 10 substitui o 

previsto no artigo 32 da Circular SUSEP 365/08, 

para os títulos da Modalidade Incentivo. 

 

Vigência: 24.12.2014 

Revogação: Anexo II da Circular SUSEP 376/2008 

 

 

Circular SUSEP 502, de 15.12.2014 – Vedação 

Altera a Circular SUSEP 365/08, que estabelece 

normas para elaboração, operação e 

comercialização de títulos de capitalização. 

 

Anterior – 365/08 Atual – 502/14 

É vedado que a 

Entidade beneficiária 

da cessão de direito: 

I - participe de 

qualquer custo 

relativo à realização 

dos sorteios, 

excetuando-se 

aqueles relativos à 

sua divulgação; 

(...) 

É vedado que a 

Entidade beneficiária 

da cessão de direito: 

I – participe de 

qualquer custo 

relativo à realização 

dos sorteios; 

(...) 

 

Para as operações em curso, as Sociedades de 

Capitalização terão o prazo de 90 dias para se 

adaptar às disposições desta Circular. 

 

Vigência: 23.12.2014 

Revogação: não há 

 

 

ANS 

 

Ouvidoria 

 

Instrução Normativa - IN DICOL 02, de 

18.12.2014 – Relatório Estatístico e Analítico 

de Atendimento das Ouvidorias 

Esta Instrução regulamenta o Relatório 

Estatístico e Analítico do Atendimento das 

Ouvidorias - REA-OUVIDORIAS (ou relatório) - 

das operadoras de planos privados de assistência 

à saúde. 

 

O objetivo do referido relatório é fornecer 

ao representante legal da operadora subsídios 

para o aperfeiçoamento dos respectivos 

processos de trabalho e padronizar os dados e 

informações enviados à ANS. 

 

O envio do relatório para a ANS será efetuado 

exclusivamente por meio de formulário eletrônico 

acessado em endereço eletrônico específico, que 

estará à disposição no endereço eletrônico da 

ANS (www.ans.gov.br). 

 

O REA-OUVIDORIAS deverá ser elaborado 

anualmente, contendo os resultados apurados 

entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada 

ano. 

 

O REA-OUVIDORIAS deverá conter: 

 demonstrações estatísticas do período por 

canal de atendimento, tema, espécies de 



manifestações, tipo de contrato do 

beneficiário e tipo de demandante, conforme 

manual de preenchimento anexo a esta IN. 

 indicadores que se refiram à quantidade e 

qualidade dos atendimentos prestados pela 

unidade de ouvidoria - Tempo Médio de 

Resposta da Ouvidoria, bem como os 

percentuais de cada tempo de resposta 

(dentro do prazo, dentro de prazo pactuado e 

fora do prazo), conforme inciso VI do art. 3° 

da RN n° 323/13.  

 recomendações e sugestões de medidas 

corretivas e de melhoria de processos 

ao representante legal da operadora de planos 

privados de assistência à saúde, para o 

próximo período e o status daquelas 

propostas no período anterior. 

 quantitativo de pessoas envolvidas com as 

atividades da unidade de ouvidoria, incluindo 

o Ouvidor. 

 

O REA-OUVIDORIAS poderá apresentar 

resultado de pesquisa de satisfação dos serviços 

prestados pela unidade de ouvidoria. Essa 

pesquisa se refere à disponibilidade de 

ferramenta para que o beneficiário avalie o 

atendimento recebido, após o seu contato com a 

unidade de ouvidoria. 

 

O relatório deverá ser encaminhado 

aos seguintes destinatários: 

I - ao representante legal da operadora; e 

II - à Ouvidoria da ANS. 

 

O encaminhamento do relatório poderá estender-

se aos membros de órgão colegiado, 

ou assemelhados que exerçam atribuições de 

gestão nas operadoras de planos privados de 

assistência à saúde ou em grupos 

econômicos vinculados. 

 

O relatório deverá ser apresentado ao 

representante legal da operadora de planos 

privados de assistência à saúde no ano 

subsequente, até o último dia útil do mês de 

março, e encaminhado à ANS até o 

décimo quinto dia do mês de abril. 

 

O relatório (REA-OUVIDORIAS) referente ao ano 

de 2014 conterá os resultados apurados a partir 

da data da vigência da RN 323/13. 

 

Vigência: 19.12.2014 

Revogação: Instrução Normativa IN DICOL 01/14 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação Padrão da Saúde Suplementar  

 

Resolução Normativa – RN 360, de 03.12.2014 

– Conteúdo mínimo para identificação de 

beneficiários 

Esta Resolução estabelece o conteúdo mínimo 

obrigatório a ser observado pelas operadoras de 

planos privados de assistência à saúde para 

identificação unívoca de seus beneficiários e 

torna obrigatória a disponibilização de forma 

individualizada da Identificação Padrão da Saúde 

Suplementar, em meio físico ou digital. 

 

Para este fim são utilizadas as seguintes 

definições: 

I - Identificação Padrão da Saúde Suplementar: 

documento de identificação unívoca dos 

beneficiários de planos privados de assistência à 

saúde disponibilizado por meio físico ou digital, 

de forma que apenas o beneficiário tenha acesso 

a seus dados; 

II - meio físico: Identificação Padrão da Saúde 

Suplementar impresso em qualquer material; e 

III - meio digital: meio de exibição de dados da 

Identificação Padrão da Saúde Suplementar no 

portal da operadora na Internet ou em aplicativos 

disponíveis em computadores, tablets e 

celulares. 

 

As operadoras são obrigadas a fornecer aos seus 

beneficiários o número do Cartão Nacional de 

Saúde - CNS, instrumento que porta o número de 

identificação unívoca dos usuários das ações e 

serviços de saúde no território nacional, 

conforme disposto na Portaria Ministério da 

Saúde 940/11. 

 

A Identificação Padrão da Saúde Suplementar em 

meio físico ou digital deverá conter 

obrigatoriamente os seguintes dados: 

I - nome do beneficiário; 

II - data de nascimento do beneficiário; 

III - número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) 

do beneficiário; 

IV - número do registro do plano privado de 

assistência à saúde ou do cadastro do plano 

privado de assistência à saúde na ANS; 

V - segmentação assistencial do plano; 

VI - número da matrícula do beneficiário no plano; 

VII - código do registro da operadora na ANS; 

VIII - informação de contato com a operadora 

(Serviço de Atendimento ao Consumidor da 

operadora); 

IX - informação de contato com a ANS (Disque 

ANS e endereço eletrônico); 

X - data de término da Cobertura Parcial 

Temporária - CPT, se houver; 

XI - padrão de acomodação; 

XII - tipo de contratação; e 

XIII - área de abrangência geográfica. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0940_28_04_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0940_28_04_2011.html


A operadora de planos privados de assistência à 

saúde que optar pela não emissão em meio físico 

deverá disponibilizar aos seus beneficiários, em 

seu portal na Internet ou em aplicativos 

disponíveis em computadores, tablets e 

celulares, a Identificação Padrão da Saúde 

Suplementar passível de impressão em papel, 

que deverá trazer o conteúdo mínimo obrigatório 

definido nesta Resolução. 

 

A operadora de planos privados de assistência à 

saúde que optar pela disponibilização dos dados 

em seu portal na Internet ou em aplicativos 

disponíveis em computadores, tablets e 

celulares deverá: 

I - fornecer ao beneficiário login e senha de 

acesso; 

II - disponibilizar os dados obrigatórios listados 

acima; e 

III - garantir o sigilo e a confidencialidade das 

informações individuais de seus beneficiários. 

 

A operadora de planos privados de assistência à 

saúde será responsável pela gestão de seu portal 

na Internet ou de aplicativos disponíveis em 

computadores, tablets e celulares e executará: 

I - manutenção e atualização das bases de dados; 

II - preservação da estabilidade, segurança e 

funcionalidade da rede e dos aplicativos, por 

meio de medidas técnicas compatíveis com os 

padrões internacionais e do estímulo ao uso de 

boas práticas; e 

III - medidas e procedimentos de segurança e 

sigilo dos registros de conexão e dos dados. 

 

A operadora deverá aplicar soluções adequadas 

com vistas à garantia de acessibilidade para 

pessoas com deficiência visual. 

 

As operadoras terão o prazo máximo de 12 

meses, a partir da vigência desta norma, para 

disponibilizar ao beneficiário, seja em meio físico 

ou digital, a Identificação Padrão da Saúde 

Suplementar. 

 

Esta norma não obriga a substituição dos cartões 

de plano emitidos em data anterior à vigência 

desta Resolução, desde que haja disponibilização 

das informações por outros meios. 

 

As operadoras de planos privados de assistência 

à saúde terão o prazo de 180 dias a partir da 

vigência desta norma, para informar ao 

beneficiário o número do Cartão Nacional de 

Saúde por qualquer meio que garanta 

comprovadamente sua ciência. 

 

O descumprimento pelas operadoras dos prazos 

estabelecidos nesta Resolução ensejará a 

aplicação da sanção prevista no art. 74 da RN 

124/06. 

Vigência: 01.01.2015 

Revogação: não há 

 

Prestadores de serviços de atenção à saúde 

 

Resolução Normativa – RN 363, de 11.12.2014 

– Regras para formalização de contratos 

Dispõe sobre as regras para celebração dos 

contratos escritos firmados entre as operadoras 

de planos de assistência à saúde e os 

prestadores de serviços de atenção à saúde e dá 

outras providências. 

 

Esta Resolução consolida e atualiza as 

disposições referentes à formalização de 

contratos celebrados junto a prestadores de 

serviços de atenção à saúde, e está estruturada 

seguinte forma: 

 Capítulo I – Das Disposições Preliminares; 

 Capítulo II – Dos contratos escritos; 

- Seção I - Do Objeto, Natureza do 

Contrato e Descrição dos Serviços 

Contratados; 

- Seção II - Da Definição dos Valores dos 

Serviços Contratados, dos Critérios, da 

Forma e da Periodicidade do seu 

Reajuste e dos Prazos e Procedimentos 

para Faturamento e Pagamento dos 

Serviços Prestados; 

- Seção III - Da Identificação dos Atos, 

Eventos e Procedimentos Assistenciais 

que Necessitem de Autorização da 

Operadora; 

- Seção IV - Da Vigência do Contrato e dos 

Critérios e Procedimentos para 

Prorrogação, Renovação e Rescisão; 

- Seção V - Das Penalidades pelo não 

Cumprimento das Obrigações 

Estabelecidas; 

 Capítulo III – Das Disposições transitórias; e 

 Capítulo IV – Das Disposições Finais. 

 

Vigência: 22.12.2014 

Revogação: RNs 42/03, 54/53, 60/03, 71/04, 

79/04, 91/05, 108/05, 241/10, 286/12, 346/14; e a 

IN 49/12. 

 

Resolução Normativa – RN 364, de 11.12.2014 

– Índice de reajuste  

Dispõe sobre a definição de índice de reajuste 

pela ANS a ser aplicado pelas operadoras de 

planos de assistência à saúde aos seus 

prestadores de serviços de atenção à saúde em 

situações específicas. 

O índice de reajuste será definido pela ANS 

conforme disposto no § 4º do art. 17-A da Lei 

9.656/98, incluído pela Lei 13.003/14, e será 

limitado ao Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA. 

http://www.ans.gov.br/%20texto_lei.php?id=790%20%20
http://www.ans.gov.br/%20texto_lei.php?id=790%20%20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13003.htm


A operadora deverá utilizar o índice de reajuste 

definido pela ANS como forma de reajuste nos 

contratos escritos firmados com seus 

Prestadores quando preenchidos ambos os 

critérios abaixo: 

I - houver previsão contratual de livre negociação 

como única forma de reajuste; e 

II - não houver acordo entre as partes ao término 

do período de negociação, conforme 

estabelecido na RN 363/14, art. 12, § 3º. 

 

O índice de reajuste definido pela ANS, quando 

preenchidos os critérios acima, deve ser aplicado 

na data de aniversário do contrato escrito. 

 

O IPCA a ser aplicado deve corresponder ao valor 

acumulado nos 12 meses anteriores à data do 

aniversário do contrato escrito, considerando a 

última competência divulgada oficialmente pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE. 

 

O índice de reajuste definido pela ANS, nas 

situações em que couber sua aplicação, incidirá 

sobre o valor dos serviços contratados, com 

exceção de órteses, próteses, materiais e 

medicamentos que sejam faturados separados 

dos serviços. Para as entidades hospitalares a 

aplicação do índice será conforme estabelecido 

no contrato. 

 

Na inexistência de contrato escrito entre as 

partes, não se aplicará o índice de reajuste 

definido pela ANS. 

 

Ao índice de reajuste definido pela ANS será 

aplicado um Fator de Qualidade a ser descrito 

através de Instrução Normativa. 

Excepcionalmente, no primeiro ano de vigência 

desta Resolução, o índice da ANS será aplicável 

nos casos de contratos escritos sem cláusula de 

forma de reajuste e nos casos de contratos não 

escritos, observados os seguintes critérios: 

I - existência de relação contratual pelo período 

mínimo de 12 meses; e 

II - aplicação do índice na data de aniversário do 

contrato, para os contratos escritos, ou na data 

de aniversário do inicio da prestação de serviço, 

para os contratos não escritos. 

 

Fica definido o prazo, contado a partir da vigência 

desta Resolução, de dois anos, para os 

profissionais de saúde, e um ano, para os demais 

estabelecimentos de saúde, para o início da 

aplicação do Fator de Qualidade. 

 

Até a vigência da aplicação do Fator de 

Qualidade, conforme os prazos estabelecidos, a 

aplicação do índice definido pela ANS, quando 

couber, será integral respeitando o disposto no 

§2º do art. 4º desta Resolução. 

 

O disposto nesta Resolução não se aplica a: 

I - relação entre o profissional de saúde 

cooperado, submetido ao regime jurídico das 

sociedades cooperativas na forma da Lei 

5.764/71, e a operadora classificada na 

modalidade de cooperativa, médica ou 

odontológica, a qual está associado; 

II - profissionais de saúde com vínculo 

empregatício com as operadoras; 

III - administradoras de benefícios. 

 

O descumprimento do disposto nesta Resolução 

sujeitará a operadora às sanções administrativas 

cabíveis previstas na regulamentação em vigor. 

 

Vigência: 22.12.2014 

Revogação: não há 

 

Resolução Normativa – RN 365, de 11.12.2014 

– Substituição de prestadores não 

hospitalares 

Dispõe sobre a substituição de prestadores de 

serviços de atenção à saúde não hospitalares. 

 

É facultada a substituição de prestadores de 

serviços de atenção à saúde não hospitalares, 

desde que por outro equivalente e mediante 

comunicação aos beneficiários com 30 dias de 

antecedência. 

 

A operadora poderá indicar estabelecimento para 

substituição já pertencente a sua rede de 

atendimento desde que comprovado, através de 

aditivo contratual, que houve aumento da 

capacidade de atendimento correspondente aos 

serviços que estão sendo excluídos. 

 

O disposto acima se aplica às pessoas físicas ou 

jurídicas, independentemente de sua condição 

como contratados, referenciados ou 

credenciados. 

 

A substituição deve observar a legislação da 

saúde suplementar, em especial, no que se 

refere ao cumprimento dos prazos de 

atendimento e à garantia das coberturas 

previstas nos contratos dos beneficiários. 

 

Por ocasião da substituição de prestadores não 

hospitalares a operadora deverá observar as 

orientações estabelecidas nesta Resolução. A 

substituição não exime a operadora de atender 

aos demais critérios de manutenção e 

cadastramento de prestadores de serviços de 

atenção à saúde na rede assistencial da 

operadora, conforme disposto na RN 85, e 

Instruções Normativas específicas da DIPRO. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm


A operadora deve observar os critérios de 

equivalência estabelecidos nesta Resolução 

quando da substituição do prestador de serviços. 

No caso de ausência ou incompatibilidade ou 

desatualização de cadastro no CNES do 

prestador a ser substituído e/ou do que irá 

substituir, a operadora deverá considerar os 

serviços contratados, para verificação da 

equivalência dos prestadores. 

 

É permitida a exclusão de prestador não 

hospitalar da rede assistencial do plano de saúde 

sem substituição nas seguintes situações: 

I - rescisão de contrato coletivo que ocasione 

redução de 50% ou mais do total de beneficiários 

do plano de saúde no município onde o prestador 

a ser excluído está localizado; 

II - ausência de prestação de serviço para o plano 

de saúde por no mínimo 12 meses consecutivos, 

desde que não haja suspensão formalizada 

acordada entre as partes; 

III - quando a operadora comprovar que houve 

qualquer tipo de exigência de prestação 

pecuniária por parte do prestador ao beneficiário 

de plano de saúde, por qualquer meio de 

pagamento, referente aos procedimentos 

contratados, respeitados os limites de cobertura 

e a existência de mecanismos de regulação 

financeira previstos no contrato do beneficiário. 

 

As exceções mencionadas anteriormente não se 

aplicam às operadoras que: 

I - tenham tido a comercialização de produtos 

suspensa em área de atuação que inclua o 

município onde o prestador a ser excluído está 

localizado, nos últimos dois ciclos de 

monitoramento da garantia de atendimento; ou 

II - estejam em regime especial de direção 

técnica. 

 

O Portal Corporativo e a Central de Atendimento 

das operadoras devem manter atualizadas as 

informações das substituições havidas em sua 

rede assistencial não hospitalar para consulta 

pelos beneficiários, observando os critérios 

mínimos definidos em Instrução Normativa da 

DIDES. A referida informação deve ser 

disponibilizada com antecedência mínima de 30 

dias, contados da data da efetiva substituição, e 

deve permanecer acessível por 180 dias. 

 

Excepcionalmente, nos casos em que houver 

suspensão definitiva do atendimento por parte do 

Prestador, sem cumprimento do prazo para 

notificação ou não renovação contratual 

estabelecido entre as partes, ou rescisão 

contratual por fraude ou infração das normas 

sanitárias e fiscais em vigor, a Operadora deverá: 

I - comunicar aos beneficiários a exclusão do 

Prestador na data em que tomou conhecimento 

do fato; e 

II - providenciar sua substituição e comunicá-la 

aos beneficiários no prazo de 60 dias, contados 

da data em que tomou conhecimento da 

suspensão do atendimento. 

 

A operadora deve comunicar, ao contratante do 

plano, pessoa física ou jurídica, por qualquer 

meio que garanta a ciência do beneficiário, em 

especial por meio impresso, ao contratante do 

plano, pessoa física ou jurídica, que as 

substituições havidas na rede assistencial da 

operadora ficarão disponíveis no Portal 

Corporativo e na Central de Atendimento da 

Operadora e os respectivos endereço eletrônico 

e telefone.  A comunicação não exime a 

operadora de atender as demais disposições da 

RN 285. 

 

Fica concedido o prazo de 90 dias, contados a 

partir da data de publicação desta Resolução, 

para que as Operadoras promovam as 

atualizações em seus sistemas de informação 

necessárias ao adequado cumprimento das 

regras de comunicação aos beneficiários. 

Durante o período de atualização dos sistemas, 

as Operadoras estão desobrigadas de observar 

as regras de comunicação das substituições, 

podendo utilizar qualquer forma de 

disponibilização dessa informação no Portal 

Corporativo. 

 

O disposto nesta Resolução não se aplica a: 

I - relação entre o profissional de saúde 

cooperado, submetido ao regime jurídico das 

sociedades cooperativas na forma da Lei 

5.764/71, e a operadora classificada na 

modalidade de cooperativa, médica ou 

odontológica, a qual está associado; 

II - profissionais de saúde com vínculo 

empregatício com as operadoras; 

III - administradoras de benefícios. 

 

Nas substituições da rede não hospitalar não 

incidirá Taxa por Alteração de Produtos - TAP. 

A operadora permanece obrigada a cumprir a 

Instrução Normativa da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos, relativa à atualização 

das redes assistenciais das operadoras. 

 

O descumprimento do disposto nesta Resolução 

sujeitará a operadora às sanções administrativas 

cabíveis previstas na regulamentação em vigor. 

 

Vigência: 22.12.2014 

Revogação: não há 

 

Instrução Normativa IN DIDES 56, de 

11.12.2014 – Informações relativas à 

substituição de prestadores de serviços 

Regulamenta o Capítulo III – Da Comunicação 

aos Beneficiários, da RN 365, que dispõe sobre a 

http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&ancora=&id=2860


disponibilização das informações relativas à 

substituição de prestadores de serviços de 

atenção à saúde não hospitalares no Portal 

Corporativo das operadoras de planos privados 

de assistência à saúde. 

 

As regras dispostas nesta IN aplicam-se aos 

casos de substituição de prestadores de serviços 

de atenção à saúde não hospitalares, pessoas 

físicas ou jurídicas, que prestam serviços de 

atenção à saúde no âmbito dos planos privados 

de assistência à saúde. 

 

Todas as operadoras de planos privados de 

assistência à saúde deverão disponibilizar nos 

seus Portais Corporativos na Internet 

informações sobre as substituições de 

prestadores de serviços de atenção à saúde não 

hospitalares de sua rede assistencial, observando 

os seguintes critérios mínimos: 

I - a substituição deverá ser exibida por plano de 

saúde, apresentando: 

a) o nome comercial do plano de saúde; 

b) seu Nº de registro na ANS ou seu código 

de identificação no Sistema de Cadastro de 

Planos comercializados anteriormente à data 

de vigência da Lei Nº 9.656/98 (SCPA); 

c) prestador de serviços de atenção à saúde 

não hospitalar que será excluído da rede do 

plano de saúde, com respectiva a data de 

término da prestação do serviço; e 

d) prestador de serviços de atenção à saúde 

não hospitalar que substituirá o prestador a 

ser excluído da rede do plano de saúde, com 

a respectiva data de início da prestação do 

serviço. 

II - A consulta das substituições da rede 

assistencial a partir do Portal Corporativo da 

operadora de planos privados de assistência à 

saúde na Internet deve permitir, de forma 

combinada ou isolada, a pesquisa de todos os 

dados dos prestadores de serviços de saúde 

previstos nas alíneas "c" e "d" do inciso I deste 

artigo, que deverão estar de acordo com o 

disposto na RN 285. 

 

É vedado às operadoras de planos privados de 

assistência à saúde condicionar o acesso às 

informações da substituição de sua rede 

assistencial somente aos seus beneficiários. 

 

O disposto nesta Instrução não exime a 

operadora de atender aos critérios relativos à 

divulgação e atualização das redes assistenciais 

das operadoras de planos privados de assistência 

à saúde nos seus Portais Corporativos na 

Internet, conforme disposto na RN 285. 

 

Vigência: 22.12.2014 

Revogação: não há 

 

Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) 

 

Resolução Normativa RN 361, de 03.12.2014 – 

Auditoria dos dados informados no SIB 

Altera a RN 295, que dispõe, em especial, sobre 

a geração, a transmissão e o controle de dados 

cadastrais de beneficiários do Sistema de 

Informações de Beneficiários da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - SIB/ANS. 

 

A principal alteração trata da inclusão de 

requerimento de auditoria anual dos dados 

informados no SIB, pelas operadoras de planos 

privados de assistência à saúde, por auditor 

independente. 

 

Os dados a serem auditados serão definidos por 

Instrução Normativa - IN a ser publicada pela 

Diretoria de Desenvolvimento Setorial - DIDES, 

que estabelecerá a forma e a periodicidade de 

envio do parecer de auditoria à ANS. 

 

A auditoria realizada nos dados deverá observar 

se os dados cadastrais dos beneficiários 

informados no SIB refletem as informações dos 

beneficiários constantes da base de dados da 

operadora, de forma a aferir a sua consistência. 

 

Também define que os dados cadastrais de 

beneficiários referentes ao campo Cartão 

Nacional de Saúde deverão ser informados 

obrigatoriamente pelas operadoras a partir de 30 

de junho de 2015. 

 
Vigência: 01.01.2015 

Revogação: § 1º do art. 3 e 26 da RN 295 

 
Instrução Normativa IN DIDES 55, de 

03.12.2014 – Procedimentos para a geração, a 

transmissão e controle de dados 

Altera a IN DIDES 50/12, que estabelece 

procedimentos para a geração, a transmissão e o 

controle de dados cadastrais de beneficiários do 

Sistema de Informações de Beneficiários da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

SIB/ANS. 

 

Os dados cadastrais de beneficiários referentes 

ao campo Cartão Nacional de Saúde deverão ser 

informados obrigatoriamente pelas operadoras a 

partir de: 

 

 

 

O anexo I da IN DIDES 50 passa a vigorar 

conforme anexo da IN DIDES 55. 

 

Vigência: 01.01.2015 

Revogação: § 1º do art. 32 da IN DIDES 50 

 

 

06.06.2013 30.06.2015 
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Ressarcimento ao SUS 

 

Resolução Normativa – RN 358, de 27.11.2014 

– Procedimentos administrativos 

Estabelece normas acerca dos procedimentos 

administrativos físicos e híbridos de 

ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – 

SUS, e repasse dos valores recolhidos a título de 

ressarcimento ao SUS.  

 

A identificação do atendimento é procedimento 

administrativo, de competência da ANS, que 

verifica a ocorrência da obrigação legal de 

ressarcir ao SUS por meio da constatação de 

atendimento no SUS a beneficiário de plano 

privado de saúde, do cálculo do montante devido 

e da determinação da OPS devedora.  

 

O ressarcimento ao SUS será cobrado de acordo 

com os valores praticados pelo SUS 

multiplicados pelo Índice de Valoração do 

Ressarcimento – IVR. Esta regra se aplica aos 

atendimentos das competências a partir de 

janeiro de 2008. 

 

O procedimento administrativo de ressarcimento 

ao SUS será físico ou híbrido. 

 

As notificações e intimações serão realizadas por 

meio de correspondência postada pelos Correios 

com Aviso de Recebimento, ou por qualquer 

outro meio que assegure a ciência do 

destinatário.  

 

A OPS será notificada ou intimada por meio de 

publicação resumida no Diário Oficial nas 

hipóteses em que o endereço constante nos 

registros da ANS, fornecidos pela OPS, não seja 

confirmado pelo serviço postal. 

 

A OPS terá o prazo de 30 dias para impugnar a 

identificação após ser notificada e a impugnação 

deverá atender aos requisitos previstos em 

Instrução Normativa da DIDES. 

 

Para a comprovação de motivos de natureza 

técnica, poderão auditar o prontuário dos 

atendimentos identificados os profissionais de 

saúde das OPS cadastrados perante a Secretaria 

de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde – 

SAS-MS. 

 

Compete ao Diretor da DIDES julgar a 

impugnação apresentada e, uma vez decidida, a 

DIDES notificará a OPS da decisão. 

 

Da decisão proferida pelo Diretor da DIDES 

caberá recurso à Diretoria Colegiada da ANS, 

como última instância administrativa, no prazo de 

dez dias contados da ciência da decisão. 

 

Precluída a faculdade de impugnar ou recorrer, 

ou proferida decisão em última instância 

administrativa, a ANS notificará a OPS da 

cobrança do valor devido para ressarcimento ao 

SUS, devendo,entre outros, alertar sobre a 

possibilidade, em caso de não pagamento no 

prazo, de inscrição dos valores devidos na Dívida 

Ativa da ANS, e, após setenta e cinco dias do 

vencimento da obrigação, de inscrição da OPS no 

Cadastro Informativo de Créditos não quitados do 

setor público federal – CADIN. 

 

O pagamento do ressarcimento ao SUS será 

realizado exclusivamente por meio de Guia de 

Recolhimento da União – GRU. 

 

Os débitos do ressarcimento ao SUS a vencer, 

vencidos e não pagos, e os inscritos em dívida 

ativa poderão ser parcelados nas formas e nas 

condições previstas na legislação em vigor. 

 

Os valores recolhidos pelas OPS a título de 

ressarcimento ao SUS serão repassados ao 

Fundo Nacional de Saúde - FNS pela ANS. 

 

Desde 1º de dezembro de 2014, as OPS podem 

credenciar usuários para utilizar o serviço online 

de protocolo. 

 

O serviço online de protocolo será o único meio 

para: 

 impugnar atendimentos identificados  

notificados às OPS por meio de ofícios de 

Aviso de Beneficiário Identificado expedidos a 

partir de 06 de janeiro 2015; 

 recorrer contra decisões de impugnação 

notificadas às OPS por meio de ofícios 

expedidos a partir de 06 de janeiro de 2015. 

 

Em relação aos Avisos de Beneficiário 

Identificado e às decisões de impugnação cujas 

notificações forem expedidas de 6 de janeiro de 

2015 a 31 de janeiro de 2015, os prazos serão: 

 de 60 dias para impugnar; e 

 de 40 dias para recorrer. 

 

O ressarcimento ao SUS para os atendimentos 

identificados das competências até dezembro de 

2007 será cobrado de acordo com os valores 

estabelecidos na Tabela Única Nacional de 

Equivalência de Procedimentos - TUNEP, 

aprovada para as referidas competências. 

 

Vigência: 01.12.2014 

Revogação: RN 185/08 e RN 253/11 

 
Resolução Normativa  - RN 367, de 18.12.2014 

– Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR 

O valor de ressarcimento ao SUS resulta da 

multiplicação do Índice de Valoração do 



Ressarcimento - IVR, estipulado em 1,5, pelo 

valor lançado no documento do SUS de 

autorização ou de registro do atendimento. 

 

O valor lançado no documento de autorização ou 

do registro do atendimento é obtido com base 

nas regras de valoração do SUS e na Tabela de 

Procedimentos Unificada do Sistema de 

Informações Ambulatoriais e do Sistema de 

Informação Hospitalar SAI/SIH - SUS. 

 

Esta regra se aplica aos atendimentos das 

competências a partir de janeiro de 2008. 

 

Vigência: 19.12.2014 

Revogação: não há 

 

Instrução Normativa IN DIDES 54, de 

27.11.2014 – Protocolo de Impugnação 

– Dispõe sobre o protocolo eletrônico de 

impugnações e recursos de processos 

administrativos híbridos de ressarcimento ao 

SUS. 

 

O Protocolo Eletrônico de Ressarcimento ao SUS 

– PERSUS é o sistema informatizado por meio do 

qual são apresentadas impugnações e 

interpostos recursos nos processos 

administrativos híbridos de ressarcimento ao 

Sistema Único de Saúde - SUS. 

 

As OPS poderão utilizar os seguintes serviços do 

PERSUS: 

I - gerenciamento de contas de usuários; 

II - protocolo de impugnações e recursos; e 

III - consulta a petições protocoladas 

eletronicamente. 

 

O PERSUS poderá ser acessado a partir do 

endereço eletrônico na Internet 

http://www.ans.gov.br por usuários previamente 

credenciados pelas OPS. 

 

Os usuários do PERSUS deverão ter pleno 

conhecimento das boas práticas e das regras da 

ANS de confidencialidade e de segurança da 

informação, e da responsabilidade administrativa, 

civil e penal pelo acesso e uso indevido de 

sistemas de informação da Administração 

Pública.  

 

São de exclusiva responsabilidade da OPS e dos 

usuários por ela credenciados: 

I - o sigilo das chaves privadas das identidades 

digitais e das senhas de acesso ao PERSUS da 

OPS e dos usuários por ela credenciados; 

II - a conformidade entre os dados informados no 

PERSUS e os documentos protocolados por 

meio dele; 

III - as condições das linhas de comunicação, o 

acesso a seu provedor da Internet e a 

configuração e a adequação de seus 

equipamentos e programas empregados no 

acesso e no uso do PERSUS; 

IV - a confecção de documentos digitais que não 

sejam produzidos automaticamente pelo 

PERSUS e a digitalização de documentos com 

originais físicos, em conformidade com os 

requisitos dispostos neste normativo no que se 

refere ao formato, ao tamanho dos arquivos e à 

qualidade de seu conteúdo; e 

V - atestar que eventual cópia digitalizada 

encaminhada é cópia fiel do original. 

 

Para impugnar ou recorrer, o usuário da OPS 

deverá: 

I - informar os campos obrigatórios do formulário 

eletrônico, o que inclui o tipo de petição e o 

atendimento identificado; 

II - anexar a petição de impugnação ou de 

recurso; 

III - anexar os documentos comprobatórios de 

suas alegações, conforme exemplificado no 

Anexo V; e 

IV - assinar digitalmente a petição e todos os 

demais documentos encaminhados. 

 

As OPS deverão encaminhar documentos digitais 

ou digitalizados para comprovar as alegações 

formuladas na impugnação ou no recurso. 

 

Desde 6 de janeiro de 2015, não são conhecidos 

impugnações e recursos encaminhados em papel 

ou por nenhum outro meio que não o PERSUS. 

 

Vigência: 01.12.2014 

Revogação: INs DIDES 37/09 e 47/11 

 
 

Outros normativos 

 

SUSEP 

 

Circular SUSEP 505, de 22.12.2014 – Altera de 

180 para 270 dias o prazo de adequação ao 

disposto na Circular SUSEP 491/14, que 

estabelece os elementos mínimos na emissão de 

apólices e certificados de seguro. 

 

Circular SUSEP 504, de 22.12.2014 – Altera a 

Circular SUSEP 460/12, que estabelece normas 

sobre a distribuição, a cessão, a subscrição e a 

publicidade na comercialização de títulos de 

capitalização. 

 

Circular SUSEP 503, de 22.12.2014 – Altera as 

Circulares SUSEP 427/11, 452/12 e 457/12, 

retirando as referência para avaliação atuarial. 

 



Resolução CNSP 320, de 12.12.2014 – Dispõe 

sobre o Regimento Interno da SUSEP. 

 

Resolução CNSP 319, de 12.12.2014 – Revoga 

resoluções relacionadas a Ativos Garantidores, 

Provisões Técnicas, Imposto de Renda dos 

Ativos Garantidores e Patrimônio Líquido 

Ajustado. 

 

ANS 

 

Resolução Normativa  - RN 366, de 15.12.2014 

– Altera o Regimento Interno da ANS, instituído 

pela RN 197/09, e a RN 198/09, que define o 

quadro de cargos comissionados e cargos 

comissionados técnicos da ANS. 

 

Instrução Normativa – IN DIPRO 47, de 

04.12.2014 – Altera a IN DIPRO 13/06, que 

define os procedimentos da comunicação dos 

reajustes das contraprestações pecuniárias dos 

 

 

 

planos privados de assistência suplementar à 

saúde, contratados por pessoa 

jurídica,independente de sua segmentação e da 

data de contratação. 

 

Resolução Normativa – RN 362, de 04.12.2014 

– Altera a RN 171/08, que dispõe, em 

especial, sobre os critérios para aplicação 

de reajuste das contraprestações pecuniárias dos 

planos privados de assistência suplementar à 

saúde; e dá outras providências. 

 

Resolução Normativa – RN 359, de 28.11.2014 

– Altera a RN 190/09 que dispõe sobre a criação 

obrigatória de portal corporativo na Internet pelas 

operadoras de planos privados de assistência à 

saúde, sobre a designação de profissional 

responsável pela troca de informações em saúde 

suplementar (Padrão TISS) referente aos eventos 

prestados aos beneficiários de planos privados 

de assistência à saúde. 
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