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Edição  06-2018  

Caros Clientes e Leitores,

Nesta edição, trazemos um tema diferenciado e, especialmente, direcionado às
 Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde cujo foco é o “Ressarcimento ao
SUS”. Comentamos sobre aspéctos legais, contabilização de eventos, controles
gerenciais e ativos garantidores.

RESSARCIMENTO ao SUS
- Operadoras de Planos de Saúde -

Previsão da Cobrança pela ANS

No dia 07/02/2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por unanimidade, a
constitucionalidade de dispositivos da Lei n° 9.656/98, incluindo as regras que asseguram
coberturas para os beneficiários de planos de saúde, o ressarcimento ao Sistema Único de
Saúde (SUS) pelas operadoras e a proteção aos idosos.

O STF manteve ainda o entendimento de que os contratos firmados antes da Lei nº 9.656/98
não estão sujeitos à regulamentação prevista na legislação do setor.

No âmbito do ressarcimento ao SUS, a legislação do setor, declarada constitucional pelo STF
e determina que serão ressarcidos todos os serviços de atendimento previstos nos contratos
de planos privados de assistência à saúde que tenham sido prestados aos consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do SUS em todo o território nacional.

A ANS instituiu a cobrança do ressarcimento ao SUS para as Operadoras de Planos de
Saúde, através do artigo 32 da lei 9656/98, que consiste na identificação de beneficiários de
planos de assistência à saúde que utilizarem a rede SUS de atendimento hospitalar e
ambulatorial, onde mensalmente a ANS envia para as Operadoras os ABI – Aviso de
Beneficiários Identificados, com detalhamento dos beneficiários e custos da utilização na rede
SUS.

Forma de Contabilização dos Eventos
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As operadoras de Planos de Saúde devem proceder ao registro contábil relativo ao
ressarcimento ao SUS, mensalmente, nas respectivas contas contábeis previstas na RN
418/16 e conforme regulamentação da INC 05/2011, com base nos valores das notificações
dos Avisos de Beneficiários Identificados (ABI) considerando o percentual histórico de
cobrança (%hc), somado ao montante total cobrado nas Guias de Recolhimento da União
(GRU) emitidas, como também eventuais saldos de parcelamento do ressarcimento ao SUS,
no caso das Operadoras aderirem a este tipo de parcelamento previsto nas normas da ANS.

O percentual histórico (%hc) é calculado com base no histórico individual das operadoras, pelo
total dos valores cobrados sobre o total dos valores notificados, com base nos ABIs emitidos
até 120 dias anteriores ao mês da contabilização.

O valor total calculado com base no (%hc) dos ABIs e as Guias de Recolhimentos da União
(GRUs) cobradas pela ANS devem ser registrados no passivo circulante no grupo 21111902 –
Provisão de Eventos de Ressarcimento ao SUS, inclusive com atualização de juros e multa
das GRUs não pagas até o vencimento, nas respectivas contas distintas. Nos casos em que
as Operadoras aderirem ao parcelamento das GRUs emitidas, a contabilização deve ser
segregada entre o passivo circulante (21111902) e não circulante (23111902), considerando as
parcelas vencidas até doze meses no curto prazo e as demais parcelas no longo prazo.

Após o registro do ressarcimento ao SUS com base no (%hc), as Operadoras devem efetuar
ajustes para mais ou para menos com base nas GRUs emitidas, pois estas que formarão o
valor final a ser pago pelas Operadoras. No caso de as Operadoras não efetuarem o
pagamento das GRUs e entrarem com ação para discussão desta cobrança através de
depósitos judiciais do montante integral, as mesmas devem classificar os valores depositados
judicialmente no grupo 131719011 – Depósitos Judiciais de Eventos e a contrapartida no
passivo não circulante no grupo 23111902 – Provisão para Eventos de Ressarcimento ao
SUS.

Controles Gerenciais e Registros Auxiliares Obrigatórios

Até a edição da RN 430/17, a ANS obrigava as Operadoras a controlar o ressarcimento ao
SUS através do extrato resumido da provisão de ressarcimento ao SUS publicado
mensalmente em seu site, contendo a abertura dos valores a pagar de ABIs, GRUs em dívida
ativa, GRUs vencidas em até cinco anos e há mais de cinco anos e saldos dos parcelamentos.
Nos trabalhos dos PPAs (Procedimentos Previamente Acordados) eram considerados este
controle para fins de validar os saldos contábeis do ressarcimento ao SUS e sempre foram
aceitos pela ANS.

A partir da edição da RN 430/17 e alterações nos PPAs do anexo I, a ANS agregou
questionamentos sobre os controles gerenciais do ressarcimento ao SUS, tanto em relação
aos eventos registrados no grupo 411 – Eventos Indenizáveis Líquidos, como também em
relação aos eventos a liquidar sobre a incorporação do ressarcimento ao SUS no relatório
auxiliar previsto na RN 227/10. Após discussão e entendimento das mudanças trazidas na
referida RN restou dúvidas sobre o tipo de controle gerencial requerido pela ANS em relação
ao ressarcimento ao SUS, situação que achamos por bem enviar consulta à ANS para melhor
esclarecimento e tratamento nos trabalhos de PPAs, obtendo o seguinte retorno:

"No que tange, especificamente, aos lançamentos contábeis relativos ao ressarcimento ao SUS, a
operadora deverá manter registro auxiliar individualizado com todas as informações exigidas nos

moldes do que estabelece:  o item 7-  a) e b) do anexo da RN nº 418/16 e atualizações, quando
ocorrerem. 

Além disso, esta informação deve ser compatível com o extrato sobre ressarcimento ao SUS da
operadora, disponibilizado pela ANS em sua página na internet."
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Diante da manifestação da ANS, na resposta de nossa consulta, concluímos que as
Operadoras precisam registrar os eventos de ressarcimento ao SUS no sistema de gestão
para fins de contabilização no grupo 411 – Eventos Indenizáveis Líquidos, devendo para isso
considerar os ABIs recebidos, aplicando o percentual histórico para fins de registro na
competência do conhecimento e após a geração das GRUs a Operadora deve proceder o
ajuste no sistema de gestão na forma de glosa ou acréscimo ao valor registrado dos ABIs,
uma vez que este é o valor final para fins de pagamento. A partir deste registro as Operadoras
também deverão implementar o registro auxiliar da RN 227/10 para incorporar os eventos a
liquidar do Ressarcimento ao SUS.

Conforme destaque da ANS, na resposta da consulta, as Operadoras devem ter o cuidado
para que os valores de ressarcimento ao SUS, contemplados nos controles gerenciais (RN
418/16) e nos registros auxiliares (RN 227/10), estejam compatíveis com os valores do
ressarcimento ao SUS disponibilizado pela ANS em sua página na internet.

Necessidade de ativos garantidores para os eventos de ressarcimento ao SUS

A ANS regulamentou a necessidade de ativos garantidores através de aplicações financeiras
em fundos dedicados à saúde suplementar ou com registro de custódia, para servir de lastro
às provisões técnicas e eventos a liquidar (SUS e demais Eventos), através da RN 227/10 e
alterações da RN 392/15 e RN 419/16, parcialmente transcritas abaixo:

RN 392/15 e alterações da RN 419/16:

 Art. 2º A totalidade do valor constituído das provisões técnicas deverá,
obrigatoriamente, ser lastreada por ativos garantidores na proporção de um para um.

§1º Estão dispensados da exigência de que trata o caput:
I - valores registrados na Provisão de Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas;

II - débitos referentes a eventos/sinistros contabilizados e ainda não pagos que estejam garantidos por
depósitos judiciais;

III - débitos referentes ao ressarcimento ao SUS que tenham sido objeto de parcelamento já aprovado
pela ANS. (gn)

V - débitos referentes aos processos de ressarcimento ao SUS sem inscrição em Dívida Ativa e
sobrestados administrativamente, em virtude da decorrência de mais de 5 (cinco) anos do vencimento

da GRU emitida. Vide  RN nº 419, de 2016 (gn)
VI – débitos referentes a eventos/sinistros contabilizados e ainda não pagos que tenham como

contrapartida créditos a receber registrados nos últimos 60 dias,
decorrentes da utilização de serviços de assistência à saúde de beneficiários de outra operadora por

meio de corresponsabilidade pela gestão dos riscos decorrentes do atendimento dos
beneficiários. Vide RN nº 430, de 07/12/2017 

§2º Não seguem a proporção de um para um de que trata o caput os débitos do ressarcimento ao SUS
dos Avisos de Beneficiários Identificados- ABI notificados e ainda sem a emissão das respectivas

Guias de Recolhimento da União - GRU pela ANS, cujo cálculo do valor a ser lastreado deverá ser feito
conforme a seguinte fórmula: (gn)

%hc x ABI notificados e ainda sem a emissão das respectivas Guias de Recolhimento da União x (1-
Índice de Efetivo Pagamento ao Ressarcimento ao SUS), onde:

a) o percentual histórico de cobrança (%hc) será calculado conforme previsto no § 1º do art. 2º da
Instrução Normativa Conjunta nº 5, de 30 de setembro de 2011, da Diretoria de Normas e Habilitação

das Operadoras – DIOPE e da Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES; e
b) o Índice de Efetivo Pagamento do Ressarcimento ao SUS corresponderá ao percentual de
efetivo pagamento administrativo das dívidas das operadoras de planos de saúde junto ao

ressarcimento ao SUS, sendo divulgado mensalmente pela ANS em seu sítio institucional na Internet 
(www.ans.gov.br)  e calculado a partir da seguinte fórmula:

(valores pagos + valores em parcelamento) / valores cobrados. Vide RN nº 427, de 2017
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Conforme regulação da ANS as Operadoras devem vincular os eventos conhecidos há mais
de 30/60 dias e em relação aos eventos conhecidos até 30/60 dias devem ser lastreados
através de aplicações financeiras custodiadas ou vinculadas, ou seja, todas as aplicações
financeiras para lastrear as provisões técnicas e eventos a liquidar devem ter registro para dar
visibilidade à ANS, sendo que sua movimentação só é possível com autorização da mesma. A
regulação também permite a vinculação através de imóvel assistencial de propriedade da
Operadora no limite de 20% sobre a base total da necessidade de lastro financeiro.

Por fim, destacamos a importância de as Operadoras implementarem melhorias em seu
sistema de gestão com o objetivo de adequar o controle gerencial e registros auxiliares dos
eventos relacionados ao ressarcimento ao SUS, para o fim de adequação a RN 418/16 e RN
227/10, uma vez que nos trabalhos de PPA anexo I trimestral serão realizados testes e
abordagens sobre este assunto e a falta de regularização por parte das Operadoras poderá
converter em ofícios da ANS sobre esta inconformidade.  

José Adair Platen Ourives
Sócio e  Resp.Técnico

Dickel & Maffi Auditoria e Consultoria SS
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