
 
 
 
 
  
 
 

EDIÇÃO Nº 34 – JULHO/2017 
 

Resolução Normativa n. 412/2016 – Agência Nacional de Saúde 
 
Prezado(a) Sr(a),  
 
Em maio de 2017, entrou em vigor a Resolução Normativa n. 412/2016, editada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que modificou as regras de cancelamento para os 
planos de saúde a pedido do beneficiário.  
 
A RN n. 412/2016 prevê o cancelamento imediato do contrato a partir do momento em que a 
operadora de saúde (no caso, a Unimed Rio e Odontoprev) ou administradora de benefícios 
(no caso, a Mapma) tome conhecimento do pedido.  
 
De acordo com a ANS, a intenção com as medidas é dar maior “clareza, segurança e previsibilidade” 
ao consumidor nos cancelamentos dos planos. 
 
Para tanto, informamos aos participantes e assistidos que a carta para solicitação de cancelamento 
do plano de saúde ou odontológico encontra-se disponível no site da SIAS, em 
http://www.sias.org.br/site/servicos/, na página relacionada a cada plano. 
 
A solicitação de cancelamento enviada à SIAS via malote ou Correios será processada a partir da 
data de recebimento do requerimento, e não da data do envio. Logo, aos que desejarem 
cancelamento imediato do plano, é recomendado o envio da carta de solicitação para o e-mail 
cancelamentorn412@sias.org.br, a fim de facilitar o processo. 
 
Lembrando que o cancelamento do contrato do plano de saúde poderá resultar em:  

• Cumprimento de novos prazos de carência; 
• Perda do direito à portabilidade de carências; 
• Preenchimento de nova declaração de saúde e, caso haja doença ou lesão preexistente 

(DLP), no cumprimento de Cobertura Parcial Temporária (CPT); 
• Perda imediata do direito de remissão (se você está isento do pagamento do plano de saúde 

por um determinado período). 
 
O pedido de cancelamento ou exclusão é irretratável e tem efeito imediato. Ou seja, após a data e 
horário da solicitação, não há mais cobertura do plano de saúde. Feita a solicitação de 
cancelamento, em 10 dias úteis a operadora ou a administradora fornecerão o comprovante de 
efetivo cancelamento, que conterá informações como data e hora da solicitação, mensalidades 
vencidas, coparticipações devidas e serviços utilizados após solicitação de cancelamento. As 
operadoras e administradoras possuem o prazo de 120 dias, a partir da entrada em vigor da RN 
412/2016, para se adaptar às novas regras.  
 
IMPORTANTE: as mensalidades vencidas ou eventuais coparticipações devidas em decorrência 
de serviços realizados antes ou após a solicitação de cancelamento são inteira responsabilidade 
do Titular do plano.  
 
Em caso de dúvidas, a SIAS e a Mapma (Administradora de Benefícios) estão à disposição para 
esclarecimentos. 
 
 

RJ, 05 de julho de 2017 
DIRETORIA EXECUTIVA 
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Central  de Atendimento SIAS  
Rua do Carmo, 11, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP.: 20011-020 

Atendimento de segunda a sexta das 10 às 16 horas 
www.sias.org.br – Aba CONTATO 
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