
JOTA: nota da ANS sobre derrubada da RN 433/2018 e realização de nova audiência pública 

 

“ANS decide reabrir a discussão sobre coparticipação e franquia 

A apreensão da sociedade sobre as novas regras leva agência a retomar as discussões sobre o tema 

  

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na 490ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada, 

realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu reabrir as discussões sobre a proposta de regulamentação 

dos mecanismos financeiros de regulação: coparticipação e franquia em função da apreensão que o tema 

tem causado na sociedade. Dessa forma, a diretoria revogou a decisão que aprovou a norma e deliberou 

pela realização de audiência pública. 

  

A ANS havia editado e publicado a Resolução Normativa - RN nº 433, em 27 de junho de 2018, com o fim 

de suprir lacunas existentes na legislação sobre o tema, garantindo, assim, maior clareza, segurança 

jurídica, previsibilidade e proteção aos consumidores de planos de saúde em contratos que contêm 

coparticipação e/ou franquia. 

  

Contudo, embora a ANS previsse uma recepção positiva das novas regras pela sociedade, especialmente 

pelos consumidores, que passariam a contar com diversas camadas de proteção, tanto no aspecto 

assistencial, quanto no financeiro, na prática o que o que se observou não foi isso. 

  

Por essa razão, a ANS entendeu a necessidade de ser sensível à apreensão que se instaurou na 

sociedade e decidiu rever seu ato de aprovação da norma para reabrir o debate sobre o tema e, assim, 

captar mais adequadamente os anseios e receios dos usuários do sistema, por intermédio de maior 

articulação com as principais entidades públicas e privadas da sociedade civil, bem como buscando 

formas de interagir diretamente com o consumidor. 

  

A reabertura das discussões visa uma maior integração da ANS com a sociedade, que poderá melhor se 

apropriar da proposta de regulação dos mecanismos financeiros de regulação, coparticipação e franquia, 

e, assim, manifestar-se sobre o normativo que melhor atende a seus interesses e anseios, se a CONSU 

n° 08/98, a RN n° 433/2018 ou ainda outra que vier a substituí-la. 

  

Nesse sentido, também foi aprovada pela diretoria colegiada da ANS, à unanimidade, a realização de 

nova Audiência Pública, nos moldes da audiência pública realizada nos dias 24 e 25 de julho de 2018, 

que tratou da “Política de preços e reajustes na saúde suplementar”, com amplo acesso de todas as 

partes interessadas no assunto, como primeiro passo para que sejam retomados os debates e sejam 

colhidas novas contribuições que permitam o aprimoramento da proposta em discussão. Em breve será 

divulgada a data da nova audiência. 

  

A ANS informa, ainda, que se reunirá com as principais instituições públicas que se manifestaram sobre a 

matéria, com o objetivo de ouvir suas sugestões para a construção de um entendimento uniforme sobre o 

assunto. 

  

Ressalte-se que a ampla participação social é uma marca de todos os processos decisórios da ANS, pois 

através da participação efetiva de toda a sociedade há o atingimento dos melhores resultados 

regulatórios. 

  

Espera-se com isso, que as contribuições colaborem para uma regulação clara e justa, fruto da discussão 

e consenso entre as principais entidades públicas e privadas representativas da sociedade civil.” 


