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Ofício CNS 271/2015 Brasília, 12 de novembro de 2015. 

 
 
 
Ilma. Sra. 
Dra. Martha Regina de Oliveira 
Diretora de Desenvolvimento Setorial - DIDES 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
 
Ilustríssima Senhora Diretora, 
 
Face a ausência de adesão maciça por parte das operadoras de planos de saúde da contratualização 
exigida pela regulamentação, conforme demonstrado pela pesquisa da FEHOESP, que foi apresentada 
na última reunião do GT do Fator de Qualidade e pela ausência de uma fiscalização ativa e atuação 
efetiva da ANS na implantação desta contratualização, a diretoria da CNS em sua última reunião, 
propõe que no encaminhamento para a DICOL das alterações da RN 364 de 22/12/2014, as seguintes 
alterações: 
 
De: 
 Art. 8º 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: 
 
Para: 
Art. 8º Excepcionalmente, nos 3 (três) primeiros anos 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 
 
De: 
Art. 9º Fica definido o prazo, contado a partir da vigência desta Resolução, de 1 (um) ano para os 
hospitais e 2 (dois) anos para os profissionais de saúde, laboratórios, clínicas e demais 
estabelecimentos de saúde, para o início da aplicação do Fator de Qualidade. 
 
Para: 
Art. 9º Fica definido o prazo, contado a partir da vigência desta Resolução, de 3(três) anos para os 
hospitais, profissionais de saúde, laboratórios, clínicas e demais estabelecimentos de saúde, 
para o início da aplicação do Fator de Qualidade. 
 
 
Também por não concordar com o descrito na minuta sobre o Fator de Qualidade, a CNS sugere as 
seguintes alterações: 
   
De: 
Art. 4º Nas situações previstas nesta Instrução Normativa, em que couber a utilização do índice de 
reajuste definido pela ANS conforme previsto na RN nº 364, de 2014, será aplicado ao reajuste dos 
contratos escritos firmados com seus Prestadores, o fator de qualidade de acordo com os seguintes 
percentuais: 
I - 105% do IPCA para os hospitais acreditados; 
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II - 100% do IPCA para hospitais não acreditados que participarem e cumprirem os critérios 
estabelecidos em programas da ANS de indução da qualidade; e  
III – 95% do IPCA para hospitais que não atenderem aos critérios previstos nos Incisos I e II. 
 
Para: 
Art. 4º Nas situações previstas nesta Instrução Normativa, em que couber a utilização do índice de 
reajuste definido pela ANS conforme previsto na RN nº 364, de 2014, será aplicado ao reajuste dos 
contratos escritos firmados com seus Prestadores, o fator de qualidade de acordo com os seguintes 
percentuais:  
 
I - 105% do IPCA para os hospitais e estabelecimentos de saúde acreditados ou certificados; 
II - 100% do IPCA para hospitais e estabelecimentos de saúde não acreditados   
Exclusão do III – 95% do IPCA para hospitais que não atenderem aos critérios previstos nos 

Incisos I e II. 
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Atenciosamente, 
 

 
 

DR. RENATO MEROLLI 
Presidente da CNS 

 
 


