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PREVENT SENIOR, CPI E DESDOBRAMENTOS 

 

O episódio envolvendo a operadora Prevent Senior na tentativa de implementação de novos 

protocolos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 não se reduz a um ataque aos deveres 

constitucionais do Estado brasileiro no que diz respeito à oferta e garantia de saúde a toda 

sociedade. Se comprovados o teor das denúncias, estamos diante de uma afronta aos princípios 

básicos da ciência no que diz respeito à pesquisa, a implementação de novas diretrizes e protocolos 

na atenção à saúde e, principalmente, demonstra o desrespeito aos beneficiários, num momento 

crucial de suas vidas. 

 

No que diz respeito à atuação da ANS, tão logo o caso da Prevent Senior repercutiu na CPI, a 

ASSETANS, ciente de seu papel de representação dos servidores, provocou a Diretoria Colegiada 

da ANS em 29/09/2021. Apresentamos nosso entendimento de que três medidas eram urgentes 

de serem encaminhadas por parte da Agência: 

1) Emitir comunicado aos beneficiários das operadoras em avaliação pela ANS, visto a insegurança 

gerada pela situação em curso quanto à manutenção da garantia de seus atendimentos pelas 

operadoras, os da Prevent Senior em particular; 

2) Proporcionar espaço de discussão interna sobre o caso, a fim de ouvir os servidores e; 

3) Apresentar a avaliação da ANS sobre outras operadoras que teriam adotado a prescrição de uso 

do chamado "kit Covid", com distribuição ambulatorial, considerando a ampla divulgação pela 

imprensa. 

Em 01/10/2021 houve a publicação, nos canais de comunicação da Agência, de informe 

direcionado aos beneficiários da Prevent Senior, e sobre a reunião realizada com os dirigentes da 

Operadora. Em 04/10/2021 foi realizada reunião interna dos diretores com todos os servidores, 

apresentando as medidas adotadas e colhendo as observações do corpo técnico sobre os fatos, 

conforme nossa sugestão.  

A ASSETANS divulgou informe aos associados acerca destas medidas, bem como noticiou sobre o 

depoimento do Diretor Presidente da ANS, Paulo Rebello, na Comissão Parlamentar de Inquérito, 

ocorrido em 06/10/2021, acompanhando juntamente com os demais servidores o desenrolar do 

evento. 

A ASSETANS reitera seu posicionamento de apoio ao corpo técnico da ANS, juntamente com a 

gestão da Agência, no sentido de garantir, acima de tudo, o direito dos beneficiários das 

operadoras.  
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Quanto aos posicionamentos emitidos pelo Sinagências em relação a essas questões, a Diretoria 

da ASSETANS reitera sua discordância em relação aos mesmos, principalmente pelo fato de que 

não houve comunicação ou discussão junto à Associação sobre os entendimentos trazidos a público 

pelo sindicato, seja sobre a  avaliação das ações empreendidas pela ANS frente ao caso da Prevent 

Senior, objeto do depoimento do Diretor Presidente Paulo Rebello à CPI do Senado, seja sobre o 

questionamento quanto à sua indicação para o cargo. A ASSETANS não foi chamada a opinar ou 

discutir esses assuntos para que, se fosse o caso, sua Diretoria pudesse consultar os associados e 

emitir um parecer em conjunto com o Sinagências acerca dos fatos.  

Por fim, reiteramos nossa confiança e apoio ao corpo técnico e à gestão da ANS na condução dos 

trabalhos e na adoção de medidas que se fizerem necessárias no decorrer dos processos, incluindo 

as que vierem a resultar em aprimoramento de ações e normativos, para a apuração integral dos 

fatos, com a aplicação das penalidades cabíveis se for o caso.  
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