
 

 

  

 Brasília, 01 de abril de 2016. 
 
 
Sugestões da CNS para a normatização do uso de DMI – Migração de margens 
 

Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico financeiro dos estabelecimentos de saúde que utilizam 
DMI em suas ações de diagnóstico e terapia, sugerimos a ANS e, por extensão, a ANVISA, que este 
tema seja conduzido com clareza, transparência e imparcialidade, que acolham e normatizem todas as 
ações, antes de propor qualquer ação de migração de margens do DMI para o valor faturado pelas 
contas dos estabelecimentos de saúde. 
 
Deve-se alertar que em um processo de negociação levado a termo entre dois entes (prestador e 
operadora), a existência de grave assimetria de forças, torna por vezes, o processo de negociação em 
um processo de imposição, criando-se assim a figura jurídica do hipossuficiente. A constituição 
determina tratamento igual perante a Lei, mas também determina que a Lei atue para reequilibrar os 
diferentes. 
 
A CNS só entende e aceita que a proposta de migração de margens do DMI para a conta seja uma 
opção de negociação, conforme preconizado pelas regras de contratualização, e não uma 
regulamentação da ANS para operadoras com consequente envolvimento no pagamento dos 
prestadores. 
 
A CNS não aceitará propostas de transposição de margens do valor do DMI para as contas dos 
estabelecimentos de saúde, independente de ser uma opção de negociação, caso não sejam 
normatizadas as sugestões abaixo, salvo por comprovado impedimento legal. 
 
 
Sugestões para realização da normatização pela(s) agência(s) competente(s) antes da migração de 
margens. 
 
- De todos os tipos de “glosas” que podem ser usadas pelas operadoras, relacionadas aos DMIs.  
 
- Dos prazos e recursos sobre as “glosas”, relacionadas ao uso de DMIs. 
 
- Do processo de autorizações para uso de DMI, pré e pós-implantação. 
 
- Das possibilidades de negativas de autorizações pelas operadoras, apenas em situações que não  
sejam de urgência ou emergência. 
 
- Da taxa de logística que poderá ser cobrada pelos prestadores pelo uso de DMI. 
 
- Da possibilidade de “glosa” parcial de materiais pré e pós-implantação do DMI. 
 
- Da exigência de exames para comprovação ou contingenciamento do pagamento do DMI utilizado. 
 
- Da fiscalização e penalização das operadoras que não respeitem a ética e a confidencialidade, ao 
exigir informações clínicas sobre a indicação e utilização dos DMIs.  
 
- Do prazo de pagamento do DMI implantado. 
 
- Da vinculação do pagamento do DMI ao do procedimento executado. 

 



 

 

 
- Do fluxo de inclusão dos protocolos de utilização de DMI pela AMB/Especialidade 
 
- Do impedimento da codificação via TUSS em tabela própria, dos “Kits” com DMI, sem a completa 
codificação da ANVISA. 
 
- Do cronograma de implantação da codificação TUSS dos DMIs, para que apenas os produtos 
liberados com a codificação (GMDN) pela ANVISA possam ser submetidos às regras de migração que a 
ANS pretende publicar. 
 
- Da fiscalização do cumprimento das normas em vigor, sobre mediação em caso de impasse entre 
operadoras e prestadores, sobre a indicação e uso dos DMIs. 
 
- Da publicação pelo D-TISS do valor médio das glosas que incide sobre cada DMI, por região, por 
operadora. 
 
- Da inserção do valor médio das “glosas” no preço final do DMI para ser comparado com as 
informações do RNI da ANVISA. 
 
- Do valor de fábrica e do valor a ser utilizado no Brasil, na moeda do país fabricante do DMI (com 
ANVISA). 
 
- Dos itens da conta que receberão a migração das margens, para que estes itens possam ter período 
de reajuste, negociação entre as partes ou índice de reajuste diferenciado daquele que incidirá sobre 
todos os outros serviços prestados e contratualizados, conforme regulamentação da ANS. 
 
- Do reajuste diferenciado para os itens que receberão a migração das margens, para que possam 
agregar ao valor do índice escolhido a flutuação financeira imposta pelo fornecedor, ocorrida no período 
previsto para a negociação do reajuste. 
 
- Da descrição dos itens constantes na versão TISS atualizada, que serão utilizados para a 
monitorização da consolidação do processo de migração de margens. 
 
- Da publicação no site da ANS de que os valores dos itens usados na monitorização da implantação da 
migração de margens sejam publicados periodicamente junto com a análise de variação e tendência. 
 
- Da opção de reversão do acordo de migração de margens pelos prestadores de serviços que usam 
DMI, em face aos publicados pela ANS sobre a monitorização do uso de DMIs, de que esta migração de 
margens esteja induzindo o desequilíbrio econômico financeiro dos prestadores envolvidos.    
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