
 

 

 

Salvador, 01 de outubro de 2020. 

 

Ofício AHSEB 107/2020. 
  

Ao, 

Ilmo. Sr. Diretor Presidente. 

Sr. Rogério Scarabel Barbosa. 

c/c 

Ilmo. Sr. Chefe do Núcleo Bahia. 

Sr. Luis Felipe Goncalves Patrão De Souza Oliveira 

 

Prezados Srs.: 

 

A Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia – AHSEB vem dar 

conhecimento a V.Sas dos ofícios encaminhados em 22/09/2020 ao Ministério Público 

Federal – MPF e ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA, ambos anexos, 

relativos aos aditivos contratuais que estão sendo enviados pelas operadoras de planos de 

saúde aos prestadores de serviços médico-hospitalares do Estado da Bahia visando a 

adequação dos contratos à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 

 

Consoante o conteúdo que segue anexo, V.Sas poderão se apropriar da forma como as 

operadoras estão conduzindo este processo. É evidente que a LGPD precisa ser observada 

e que os ajustes se fazem necessários. Ocorre que não houve, até o momento, qualquer 

regulamentação em relação à adaptação dos contratos entre operadoras e prestadores de 

serviços à esta nova realidade; não há qualquer espaço para negociação ou discussão, 

sendo que cada operadora está criando a sua própria regulamentação e impondo 

unilateralmente aos prestadores; e, por fim, os instrumentos contratuais contém 

ilegalidades que demandam a atenção imediata dessa Agência. 

 

A AHSEB tem conhecimento de como a LGPD entrou em vigor. Sabe, também, que a 

regulamentação desta norma não será simples, contudo a liderança do referido processo  

 



 

 

 

através dessa Agência, por meio de publicação de normas e orientações que possam trazer 

sistematização e racionalidade, é fundamental, e atenderá à Lei  n.º 9.961/2000, que 

estabeleceu a competência e o dever da ANS de zelar pelas relações entre operadoras e 

prestadores de serviços médico-hospitalares e de promover a defesa do interesse público: 

 

Art. 3o A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do 

interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as 

operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores 

e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de 

saúde no País. 

 

Na situação vigente no momento, certamente se ampliará de forma importante a 

judicialização na saúde suplementar, seja pelas ilegalidades que algumas operadoras 

inseriram nos seus contratos, seja pela irresignação dos prestadores em aceitarem 

contratos que carecem de sentido e lógica comercial e jurídica, seja, ainda, pelo simples 

fato desse assunto poder se transformar numa oportunidade para que operadoras 

readéquem a sua rede de prestadores de forma inadequada.    

 

Por todo o exposto, vem a AHSEB requerer que: 

 

Ø A ANS publique Resolução Normativa orientando a forma como deve ocorrer o 

processo de adequação de tais instrumentos à LGPD, em tempo em que demanda 

dessa Agência cláusulas mínimas e definições que sejam praticadas de uma 

maneira uniforme pelas operadoras de planos de saúde, considerando o porte de 

cada instituição de serviço. 

Ø A ANS publique Resolução Normativa vedando expressamente o 

descredenciamento de qualquer unidade de prestação de serviço médico-

hospitalar que se recuse a assinar os instrumentos que estão sendo enviados, 

anteriores a um pronunciamento formal dessa Agência a respeito de como este 

processo deverá ser conduzido. 

 



 

 

Ø A ANS convoque a AHSEB, o TJBA e o MPF para uma reunião em caráter de 

urgência para que este assunto seja tratado. 

 

Assim sendo, a AHSEB vem agradecer antecipadamente, a condução e protagonismo 

desse órgão regulador, através do zelo pelo interesse público e pelo equilíbrio do mercado 

regulado.  

 

Atenciosamente, 

 
Mauro Adan.   

 

 

   


