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CÂMARA TÉCNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E 
RELACIONAMENTO COM PRESTADORES 

 
• 1ª Reunião – 30/10/2018 

• Remuneração de materiais e medicamentos de uso 
hospitalar; 

 
• 2ª Reunião – 20/12/2018 

• Remuneração por Pacotes em consultas de Oftalmologia; 
• Inadimplência Contratual 

 
• 3ª Reunião – 07/02/2019 

• Aplicação Irregular do Reajuste; 
• Não adoção da tabela TUSS na Contratualização; 
• Rescisão Contratual 
• Subnotificação das Irregularidades por Prestadores; 
• Questões envolvendo OPME 

 
• 4ª Reunião – 21/03/2019 
• 5ª Reunião – 05/06/2019 

 
• Encaminhamentos 
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CATEC 
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CATEC – 4ª Reunião – 21/03/2019 

Item nº 1.  
 
Remuneração de materiais 
e medicamentos de uso 
hospitalar 
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CATEC – 4ª Reunião – 21/03/2019 

Item nº 2. 
 
Remuneração por pacotes 
de consultas em 
oftalmologia 
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CATEC – 4ª Reunião – 21/03/2019 

Item nº 3.   
 
Dificuldades na 
negociação contratual 
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CATEC – 5ª Reunião – 05/06/2019 

Item nº 4.1.  
 
Casos de glosa sobre o faturamento 
apresentado e não-pagamento da 
remuneração devida 
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CATEC – 5ª Reunião – 05/06/2019 

Item 4.2. 
 
 Casos de aplicação 
irregular do reajuste e 
condutas verificadas pela 
DIDES em que há indícios 
de burla à aplicação do 
reajuste contratual 



Item nº 05 – Não adoção da Tabela TUSS na contratualização 
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CATEC – 5ª Reunião – 05/06/2019 
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CATEC – 5ª Reunião – 05/06/2019 

Item nº 6.   
 
Rescisão Contratual: 
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CATEC – 5ª Reunião – 05/06/2019 

Item nº 7.  
 
Subnotificação das irregularidades 
pelos prestadores de serviço: 



Item nº 8 – Questões 
envolvendo OPME 
 
Entendimento ANS: 
 
As discussões na CATEC não 
apontaram para a necessidade, 
conveniência e oportunidade em 
realizar qualquer aprimoramento 
em relação ao tema. 
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CATEC – 5ª Reunião – 05/06/2019 
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CATEC - PRODUTOS 

Procedimento de Reclamação dos Prestadores - PRP 

No que consiste? 
 
Ferramenta sistematizada para recebimento de reclamações, nos moldes da NIP, que facilitará o recebimento e resposta 
das demandas pelas operadoras 
 
Como irá funcionar? 
 
A reclamação encaminhada pelo prestador, através do site da ANS, será automaticamente encaminhada para a 
operadora, que terá oportunidade de manifestar-se antes mesmo de a ANS analisar a demanda; 
 
Quando entrará em funcionamento? 
 
Inicialmente será implementado como piloto, até que o sistema esteja totalmente pronto, sendo necessário alguns 
ajustes internos na ANS para tal; 
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CATEC - PRODUTOS 

Procedimento de Reclamação dos Prestadores - PRP 

Será obrigatório? 
 
Inicialmente será implementado como piloto, com adesão voluntária das operadoras; 
 
 
Qual o benefício para a operadora em se voluntariar? 
 
A operadora irá receber a demanda e as informações relevantes antes de qualquer análise da ANS, podendo resolver 
conflitos antes que o ente regulador faça sua avaliação e, eventualmente, venha a representá-la; 
 
A ANS reconhecerá ocorrência de RVE? 
 
A ANS somente reconhecerá RVE quando a solução se der dentro do PRP, ao final do procedimento a ANS procederá a 
análise e encaminhará o processo para Representação ou arquivamento. 
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FLUXO PLANEJADO PARA O PROJETO PILOTO 
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FLUXO PLANEJADO PARA A FASE AUTOMATIZADA DO PROCEDIMENTO 



Obrigado! 
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