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São Paulo, 13 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

OFÍCIO PRES. 0136/2020 

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

odontológicos – ANS  

 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 

 

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, neste ato representado pelo seu Presidente e 

Secretário que ao final subscrevem, vem 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 

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. 
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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, requer a essa Nobre Autarquia que interceda junto à 

entidade que representa às operadoras de planos odontológicos, para que haja uma 

mobilização favorável à assinatura do termo de compromisso proposto pela ANS que 

beneficiará os profissionais da odontologia. 

 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

Rogério Adib Kairalla – CD 

- SECRETÁRIO DO CROSP – 

 

Marcos Jenay Capez – CD 

- PRESIDENTE DO CROSP - 

 

 

 

 

 

 

 

AO 

ILMO. SR. DR. PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 

DR. JULIANO DO VALE 
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