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São Paulo, 14 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

OFÍCIO PRES. 0139/2020 

Assunto: Autonomia na gestão dos recursos garantidores para as operadoras de planos 

odontológicos – ANS  

 

 

 

Ilmo. Sr. Diretor, 

 

 

 

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, autarquia federal 

instituída pela Lei nº 4.324/1964, responsável por fiscalizar o exercício das profissões 

odontológicas e por zelar pelas normas éticas, a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas – 

APCD, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas - ABCD e a Associação Brasileira de 

Odontologia - ABO, todas as entidades representadas pelos seus presidentes que ao final 

subscrevem, vêm respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, expor e requerer o quanto 

segue:: 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da sua Diretoria 

Colegiada, decidiu ampliar a flexibilização de normas prudenciais, permitindo autonomia na 

gestão dos recursos garantidores das provisões técnicas e equalizando a exigência de capital 

regulatório para as operadoras que já constituíam 100% do capital exigido, para uso em ações 

de combate à Covid-19. 

 

Porém, foram estabelecidas pela ANS, contrapartidas que as empresas 

precisarão cumprir, mediante assinatura de termo de compromisso, para proteger a rede de 

prestadores de serviços. 

 

Dentre as contrapartidas, as operadoras deverão se comprometer a pagar 

regularmente, na forma prevista nos contratos com sua rede prestadora de serviços de saúde, 

os valores devidos pela realização de procedimentos e/ou serviços que tenham sido realizados 



 

 

    

   

 

 
Avenida Paulista, 688, Térreo – CEP 01310-909 – São Paulo 

Tel.: (11) 3549-5500 e Fax: (11) 3549-5547 

entre 4 de março de 2020 e 30 de junho de 2020. A medida deve atingir todos os prestadores 

de serviços de saúde integrantes de sua rede assistencial, independentemente de sua 

qualificação como contratados, referenciados ou credenciados. 

 

É de suma importância aos cirurgiões e cirurgiãs-dentistas, durante o 

período que o Brasil vive em decorrência do COVID-19, sejam garantidos os pagamentos dos 

seus honorários pelos serviços prestados às operadoras de planos odontológicos. 

 

Porém é necessário que as operadoras, que se enquadram na medida 

proposta pela ANS, assinem o termo de compromisso se comprometendo a adotar tal 

contrapartida que beneficia os prestadores de serviços de saúde. 

 

Diante do exposto, as entidades odontológicas requerem à essa Nobre 

Agência reguladora: 

 

I. Que interceda junto às operadoras de planos odontológicos, para 

que assinem o termo de compromisso proposto pela ANS, 

conforme decisão colegiada que flexibiliza uso de mais de R$ 15 

bilhões em garantias financeiras e ativos garantidores; 

II. A realização do pagamento integral, por parte das operadoras, dos 

procedimentos já autorizados, independente de execução pelos 

prestadores cirurgiões-dentistas, sendo prorrogado o prazo para 

comprovação da conclusão; 

III. O custeio ou reembolso, pelas operadoras, dos custos 

extraordinários não previstos referentes à aquisição do EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) para cumprimento do novo 

protocolo de segurança; 

IV. A repactuação imediata da tabela inserida nos contratos em razão 

da alteração das planilhas de custos para execução dos 

procedimentos, abarcando hora clínica e custo de material; e 

V. a criação imediata de um canal de comunicação entre esta Agência 

e os entes participantes da Odontologia Suplementar, a ser 

implementado por meio das tecnologias disponíveis, como por 

exemplo, criação de e-mail específico, com a possibilidade de 

realização de reuniões online, para debater e deliberar ações e 

medidas a serem adotadas no setor, nestas incluídos as presentes 

solicitações. 
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No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

Wilson Chediek – CD 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE 

 CIRURGIÕES DENTISTAS-APCD  

 

 

 

 

 

Marcos Jenay Capez – CD 

PRESIDENTE DO CROSP 

 

SILVIO CECCHETTO – CD 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

CIRURGIÕES DENTISTAS – ABCD 

MARIO CAPPELLETE JÚNIOR - CD 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ODONTOLOGIA – ABO – SEÇÃO SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

AO 

ROGÉRIO SCARABEL BARBOSA 

DIRETOR-PRESIDENTE SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

AV. AUGUSTO SEVERO, 84, EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ - GLÓRIA 

20021-040 - RIO DE JANEIRO - RJ 


