
A Agência Nacional de Saúde (ANS) publicou no dia 01 de 
outubro de 2009, a Resolução Normativa (RN) 204 que traz 
alteração na data de vigência da RN 195 e 200. 

A Unimed-BH já entrou em contato anteriormente para 
esclarecer as alterações trazidas pela RN 195, as quais 
alteram a regulamentação da contratação para planos 
coletivos empresariais e por adesão. 

Agora, para manter a clareza no relacionamento com os 
seus clientes, a Cooperativa informa que as alterações 
trazidas pela RN 195 entrarão em vigor a partir do dia 03 
de novembro de 2009. 

 Uma das alterações é referente ao Art. 26 da RN 195, 
alterado pela RN 200 e que passa ter nova redação com a 
RN 204: 

"Art. 26. Os contratos de planos privados de assistência à 
saúde coletivos vigentes que permaneçam incompatíveis 
com os parâmetros fixados nesta resolução na data de sua 
entrada em vigor, especificamente quanto às condições de 
elegibilidade previstas nos artigos 5o e 9o, não poderão 
receber novos beneficiários, ressalvados os casos de novo 
cônjuge e filhos do titular. 

§ 1o Os contratos de planos privados de assistência à 
saúde coletivos vigentes, que atendam as condições de 
elegibilidade previstas nos artigos 5o e 9o, mas 
permaneçam incompatíveis com os demais parâmetros 
fixados nesta resolução, deverão ser aditados até a data do 
aniversário contratual ou até 12 (doze) meses da vigência 
desta norma, o que ocorrer primeiro, sob pena de impedir o 
ingresso de novos beneficiários, ressalvados os casos de 
novo cônjuge e filhos do titular.” 

  



Por este motivo, a comercialização dos produtos da 
parceria Unimed-BH e SINESCONTÁBIL para pessoas 
físicas poderá ser realizada, nos atuais contratos, até o 
dia 15 do mês antecessor à data base do 
contrato. Portanto, vendas até 15/05/2010.   

Após este período estaremos estudando em conjunto a 

melhor maneira de adequação aos critérios 

estabelecidos pela ANS e viabilizar a continuidade 

da comercialização. 

 Nos colocamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente,  

Unimed-BH 

Zilma Santos 
Tel: (31) 3241-2890 

 


