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Dados Cadastrais de Beneficiários 

 

Resolução Normativa – RN 376, de 28.04.2015 

-  Alteração de disposições 

Altera a RN 295/12, que dispõe, em especial, 

sobre a geração, a transmissão e o controle de 

dados cadastrais de beneficiários do Sistema de 

Informações de Beneficiários da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - SIB/ANS; e a 

RN 360/14 que estabelece o conteúdo mínimo 

obrigatório a ser observado pelas operadoras de 

planos privados de assistência à saúde para 

identificação unívoca de seus beneficiários, bem 

como sua disponibilização obrigatória de forma 

individualizada da Identificação Padrão da Saúde 

Suplementar. 

 

A principal alteração na RN 295 foi com relação 

ao prazo da obrigatoriedade dos dados cadastrais 

de beneficiários referentes ao campo Cartão 

Nacional de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação a RN 360/14, destacamos a 

alteração do Anexo I, que trata das informações 

mínimas das diferenças dos tipos de contratação 

e passa a vigorar na forma do Anexo dessa RN. 

 

Vigência: 29.04.2015 

Revogação: não há 

 

Ativos Garantidores  

 

Resolução Normativa – RN 375, de 28.04.2015 

-  Constituição de lastro por ativos 

garantidores 

Altera a RN 227/10, que dispõe sobre a 

constituição, vinculação e custódia dos ativos 

garantidores das Provisões Técnicas, 

especialmente da Provisão de Eventos / Sinistros 

a Liquidar. 

 

O art. 2º passa a vigorar acrescido do § 5º. 

 

Art. 2° A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar 

deve ser lastreada por ativos garantidores que 

atendam aos critérios da Resolução Normativa - 

RN 159/07, que dispõe sobre aceitação, registro, 

vinculação, custódia, movimentação e 

diversificação dos ativos garantidores das 
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operadoras e do mantenedor de entidade de 

autogestão no âmbito do sistema de saúde 

suplementar, e suas alterações posteriores. 

 

§ 5º A necessidade de constituição de lastro por 

ativos garantidores prevista no caput no que 

concerne aos 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, se aplica conforme a seguinte 

fórmula: 

 

%hc x ABI notificados e ainda sem a emissão 

das respectivas Guias de Recolhimento da União 

x (1- Índice de Adimplência de 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 5/11 da Diretoria 

de Normas e Habilitação das Operadoras – 

DIOPE e da Diretoria de Desenvolvimento 

Setorial – DIDES; e  

 

b) o Índice de Adimplência de Ressarcimento ao 

SUS será apurado conforme previsto no art. 3º-A, 

da Resolução Normativa 278/11. 

 

Vigência: 29.04.2015 

Revogação: não há 

 

Recursos Próprios Mínimos e Provisões 

Técnicas 

 

Resolução Normativa – RN 373, de 07.04.2015 

– Alteração de disposições 

Altera e revoga dispositivos da RN 209/09, que 

dispõe sobre os critérios de manutenção de 

Recursos Próprios Mínimos e constituição de 

Provisões Técnicas a serem observados pelas 

operadoras de planos privados de assistência à 

saúde. 

 

As Seguradoras Especializadas em Saúde – SES 

que iniciaram suas atividades antes da publicação 

desta resolução, deverão observar integral e 

mensalmente as regras de Margem de 

Solvência, podendo até o prazo máximo de 31 de 

dezembro de 2022, obedecer a escala de 

transição disposta no Anexo VII para apuração da 

margem de solvência exigida. O prazo para poder 

obeder a escala foi alterado de 31 de dezembro 

de 2017 para 31 de dezembro de 2022. 

 

As OPS deverão constituir mensalmente e de 

forma integral a PEONA calculada observando-se 

o disposto nos artigos 16, 16-A, 16-B e 16-C 

dessa Resolução. 

O Anexo VII da RN nº 209, de 2009, que trata da 

Margem de Solvência das Sociedades 

Seguradoras Especializadas em Saúde – SES e 

passa a vigorar com a redação constante do 

Anexo desta 

RN. 

 

Vigência: 08.04.2015 

Revogação: art. 17-A da RN 209/09 

 

 

Outros normativos 

 

ANS 

 

Resolução Normativa – RN 374, de 16.04.2015 

– Altera o Regimento Interno da ANS instituído 

pela RN 197/09; e a RN 198/09, que define o 

quadro de cargos comissionados e cargos 

comissionados técnicos da ANS. 

 

Instrução Normativa – IN DIDES 57, de 

28.04.2015 - Altera a IN DIDES 50/12, que dispõe 

sobre o formato XML (Extensible Markup 

Language) para a transmissão das informações 

para o Sistema de Informações de Beneficiários 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

SIB/ANS e sobre procedimentos para a geração, 

validação, transmissão e controle de dados 

cadastrais de beneficiários do SIB/ANS. 
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