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Todos Precisamos de Boa Saúde para Viver Bem.

A busca pelo completo bem-estar físico e mental é cons-
tante na vida do ser humano em todas as fases de sua his-
tória. Das épocas mais antigas ao mundo contemporâneo, 
as pessoas almejam estar bem de saúde e aptas a rea-
lizar todas as tarefas, todos os planos e todos os sonhos  
que idealizam.

Ter boa saúde exige vários cuidados preventivos e hábitos 
de vida adequados, com alimentação saudável e prática de 
exercícios físicos, mas também decorre da possibilidade de 
contar com acesso a bons tratamentos quando for neces-
sário, seja para uma simples virose ou para uma doença 
mais séria. Ser tratado por um profissional de qualidade em 
um centro de atendimento de excelência e com bons resul-
tados de cura é, certamente, o que todos nós desejamos.

Introdução

Ser tratado por um profissional de qualidade  
em um centro de atendimento de excelência e, 
com bons resultados de cura é, certamente,  
o que todos nós desejamos.

Esses objetivos comuns a todos os homens e mulheres 
na área da saúde permitiram a criação de um importante 
sistema de financiamento com divisão de despesas, cha-
mado de mutualismo.



O Financiamento  
dos Planos de Saúde

o que é  
Mutualismo
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Mutualismo é a base técnica que sustenta 
todos os contratos de seguro e, entre eles, os 
Planos e Seguros de Saúde.

É o mutualismo que permite que muitas pessoas con-
tribuam com valores em dinheiro para a formação de 
um fundo, deste sairão os recursos para pagar todos os 
custos necessários para os diversos procedimentos (pre-
visto no contrato e na legislação) para aquelas pessoas 
que eventualmente necessitem de assistência médica.

Sem o correto funcionamento do sistema mutual cada 
pessoa deveria pagar sozinha pelos gastos que tivesse em 
saúde, o que quase nunca é possível devido ao nível de 
renda da maioria da população.

Para que não seja necessário custear sozinho o paga-
mento dos gastos com saúde, empresas especializadas 
foram autorizadas pelo Estado brasileiro a organizarem 
os planos e seguros de saúde.

Sem o correto funcionamento do sistema 
mutual cada pessoa deveria pagar sozinha 
pelos gastos que tivesse em saúde, o que quase 
nunca é possível devido ao nível de renda da 
maioria da população.
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Os planos e seguros de saúde podem custear os procedi-
mentos médicos, hospitalares e odontológicos daqueles que 
necessitam, porque muitas pessoas contribuem com valores 
que são calculados a partir de estudos do risco, das estatís-
ticas de ocorrência desses riscos e da identificação da proba-
bilidade que eles ocorram. 

Em um ano de contribuição para um plano e seguro saúde 
uma pessoa que paga 500,00 por mês pagará um total de 6 
mil reais. Muitas vezes em um único procedimento realizado, 
tal como uma internação, uma pessoa sem plano pode gastar 
mais que todo o valor pago ao longo do ano pela pessoa com 
plano, em um caso mais grave, poderá gastar 2, 3 ou mais 
vezes do que o valor pago pela pessoa com plano no ano. De 
acordo com os dados da ANS de 2017, o gasto médio de uma 
internação foi de R$ 5,2 mil e R$ 9 mil, considerando o tipo de 
contratação e modalidade da operadora.

E isso está certo? 

Está sim.

A ideia da mutualidade é exatamente essa: muitos pagam 
para que alguns poucos utilizem quando necessário. O que o 
mutualismo faz é exatamente reunir em um mesmo plano ou 
seguro pessoas que utilizam e um grande número das que 
não precisarão utilizar.

O mutualismo não é muito diferente da ideia presente nos 
condomínios ou nos consórcios. Todos contribuem para que 
todos possam utilizar. Mas no caso da saúde, diferentemente 
do condomínio, somente algumas pessoas precisarão utilizar e 
no entanto todos devem contribuir. No mutualismo não é pos-
sível saber sobre qual pessoa o risco se materializará — essa 
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falta de previsibilidade individual é condição para que o seguro possa funcionar. 
O risco coletivo será apenas estimado por meio de cálculos de probabilidade. 
Muitas pessoas estão expostas a um mesmo risco, não se sabe quem terá esse 
risco concretizado. No entanto, coletivamente é possível prever quantos terão 
incidência deste risco e quanto se pagará para custear estes riscos. Por isso é 
possível fazer o seguro. 

Cada membro da mutualidade contribuirá com valores proporcionais ao risco 
que ele representa. Esse é a chave do sucesso para uma mutualidade susten-
tável e confiável, que tenha sempre os recursos necessários para custear os 
diferentes tratamentos de saúde dos membros daquela mutualidade.

O sistema mutual funciona também para os seguros de danos (automóvel, 
incêndio entre outros) e para os seguros de pessoas (vida e acidentes pessoais, 
entre outros). Há sempre uma mutualidade organizada para cada uma dessas 
modalidades de seguro e são os valores da contribuição individual somados 
que permitem que milhões de pessoas em todo o mundo possam se recuperar 
após a ocorrência de uma situação que lhes traga algum tipo de prejuízo.

A ideia da mutualidade é exatamente essa: 
muitos pagam para que alguns poucos utilizem 
quando necessário.

Mutualidade

O que É Mutualismo



pacto  
Intergeracional
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Quanto maior o risco, maior a contribuição 
para a mutualidade!

O cálculo de quanto cada participante da mutua-
lidade deve pagar é diretamente proporcional ao 
quanto de risco que cada pessoa representa.

No caso da saúde do ser humano existem provas 
científicas de que o risco — entendido como custo 
médio — será maior quanto mais idade uma pessoa 
tiver. Com o passar da idade, aumenta a incidência de 
doenças crônicas que, por sua vez, exigem maiores 
cuidados médicos. É natural, portanto, que os mais 
idosos usem mais o plano de saúde e que o gasto 
também seja maior em razão tanto da frequência 
da utilização quanto do tipo de procedimentos. Os 
gastos são intensificados principalmente por conta 
de exames e internações.

É por isso que no Brasil a legislação que regula os 
planos e seguros de saúde permite que os grupos de 
risco sejam organizados por faixa etária, de forma 
que cada um contribua em conformidade com a 
quantidade de riscos que poderá representar para 
todos aqueles que pertencem ao grupo.

A lei brasileira também estabelece um limite de idade 
a partir do qual não poderão incidir reajustes decor-
rentes da faixa etária. Mas até que se chegue a essa 
idade limite, 59 anos, é necessário que os reajustes 
por faixa etária sejam feitos para que se possa garantir 
o equilíbrio entre os que usam menos e os que usam 
mais, já que todos são parte da mutualidade.
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Essa realidade de que as pessoas utilizam mais pro-
cedimentos de saúde na medida em que envelhecem 
é levada em conta para estabelecer um verdadeiro 
pacto intergeracional.

O último reajuste decorrente de faixa etária acontece 
quando a pessoa completa 59 anos. A partir dessa 
idade nenhum outro aumento desse tipo será 
admitido, conforme determinação da lei.

Pacto ou solidariedade intergeracional significa, por-
tanto, que os mais jovens, sujeitos a menor incidência 
de riscos na saúde, custeiam parte da maior utilização 
feita pelos mais idosos, estes sim com riscos mais fre-
quentes para sua saúde. No sistema privado de saúde 
esse pacto ou solidariedade intergeracional é o que 
permite a permanência dos idosos nos planos de 
saúde, já que normalmente suas rendas provêm dos 
modestos valores de suas aposentadorias. Para que 
haja sustentabilidade do sistema é necessário que se 
preserve uma dada relação entre o número de idoso 
e o de jovens. Sem essa condição e esse pacto todo o 
sistema estaria vulnerável e sujeito a insolvência.

O maior desafio, no entanto, é garantir que os mais 
jovens ingressem no sistema mutual de saúde pri-
vada e não paguem um valor muito alto, porque se 
isso acontecer eles não terão interesse em contribuir 
para a mutualidade, já que utilizam menos que os 
mais velhos.

Geralmente os mais jovens têm uma percepção dife-
renciada do risco, pois imaginam que a probabilidade 
de terem problemas de saúde é bastante reduzida.  
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Os jovens tendem a ter menor aversão ao risco e 
portanto a ponderar menos as possibilidades de 
algum problema de saúde. É uma espécie de miopia, 
pois eles têm dificuldade de enxergar longe e avaliar 
os mais diversos riscos a que todos estamos sempre 
submetidos. Daí a dificuldade de se equilibrar a 
equação de preços. 

Pacto Intergeracional

Como ficarão os mais velhos sem 
a contribuição dos mais jovens? 

A sustentabilidade desse sistema é ameaçada 
quanto menor for o número de jovens contribuindo 
para o mútuo. É necessário, portanto, garantir seu 
funcionamento diante do envelhecimento popula-
cional. Os reajustes dos planos são estabelecidos a 
partir de cálculos estatísticos e atuariais para tentar 
garantir esse equilíbrio.

Para que haja sustentabilidade do sistema  
é necessário que se preserve uma dada relação 
entre o número de idoso e o de jovens. Sem 
essa condição e esse pacto todo o sistema 
estaria vulnerável e sujeito a insolvência.
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Na medida em que o tempo passa, as pessoas vão 
mudando de faixa etária e, como prevê a legislação e a 
técnica atuarial, devem ter suas mensalidades reajus-
tadas. Cada beneficiário terá reajuste no valor de sua con-
tribuição mensal na medida em que mudar de uma para 
outra das faixas. No caso de um plano individual, o rea-
juste incidirá sobre cada um dos beneficiários na medida 
em que estes mudem de faixa.

Existe grande diversidade de estados de saúde entre os 
maiores de 59 anos. 

 0 a 18 anos
 19 a 23 anos
 24 a 28 anos
 29 a 33 anos
 34 a 38 anos

Os planos de saúde estão organizados em  
10 faixas etárias assim distribuí das:

 39 a 43 anos
 44 a 48 anos
 49 a 53 anos
 54 a 58 anos
 59 anos ou mais

Mas como exatamente o  
pacto intergeracional é refletido 
nas mensalidades dos planos  
e seguros de saúde?
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Existem aqueles que cuidaram de sua saúde durante toda a 
vida e chegam nessa idade com enorme vigor físico; outros, 
no entanto, não puderam ou não quiseram cuidar da saúde 
de forma adequada e chegam aos 59 anos muito debilitados, 
precisando de cuidados médicos constantes, com necessi-
dade de medicação e até de alimentação especial.

Pacto Intergeracional

Os usuários entre 0 e 59 anos pagam uma  
parte dos custos dos usuários maiores de  
59 anos, os quais não poderão ter sua 
contribuição aumentada em razão de 
determinação da lei.

Nesse grupo de maiores de 59 anos também vamos encontrar 
pessoas que continuam trabalhando e assim vão prosseguir 
durante muitos anos; e, outras pessoas que vão se aposentar 
e ter uma vida teoricamente mais regrada, porque já não pos-
suem compromissos profissionais. 

Podemos considerar ainda que esse grupo será composto por 
pessoas que terão longevidade e viverão até 80 anos; e, outras 
pessoas que não serão tão longevas e viverão bem menos.

Como equilibrar todas essas variáveis sabendo que agora esse 
grupo não pode mais ter aumento do pagamento da mensali-
dade em razão da faixa etária? É um problema sério!

Em outras palavras, os usuários entre 0 e 59 anos pagam uma 
parte dos custos dos usuários maiores de 59 anos, os quais 
não poderão ter sua contribuição aumentada em razão de 
determinação da lei.



Seleção Adversa:  
o que é e como 
administrar
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Seleção adversa é o nome técnico que atri-
buímos a um procedimento que é muito 
natural em todos nós que somos pessoas 
comuns, com preocupações muito semelhantes. 
Nós temos a tendência de só nos preocuparmos com 
alguma coisa quando precisamos, ou seja, quando o 
risco se torna mais próximo de ocorrer.

Quem vai se preocupar primeiro com a saúde: os mais 
jovens ou os mais velhos? Os que não têm histórico 
de doenças graves na família ou aqueles que têm? 
Evidente que sempre aqueles que correm mais riscos 
são os que se preocupam mais e, quase sempre, 
quando os riscos já estão bem próximos.

É interessante observar que essa preocupação com 
a prevenção e o tratamento da saúde acontece de 
forma diferente nas três diferentes modalidades de 
contratação que existem hoje no Brasil.

Seleção Adversa: O Que É e Como Administrar

Nós temos a tendência de só nos 
preocuparmos com alguma coisa quando 
precisamos, ou seja, quando o risco se 
torna mais próximo de ocorrer.



Modalidades 
de contratação
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A legislação brasileira autoriza a existência de 
três modalidades de contratação de planos  
de saúde:

  Individual ou familiar
  Coletivo por adesão
  Coletivo Empresarial

Cada um deles é procurado por um tipo diferente de 
pessoa, com motivação distinta para contratar e isso 
impacta diretamente na formação do fundo mutual e, con-
sequentemente, no preço final que o usuário vai pagar.

Plano individual ou familiar é contratado diretamente 
por uma pessoa perante a operadora de saúde. Se essa 
pessoa incluir seus familiares ou dependentes, o plano 
será chamado de familiar.

Os coletivos podem ser por adesão ou empresariais. 
Nos coletivos por adesão ou empresariais, a relação 
contratual ocorre entre uma pessoa jurídica (associação, 
fundação, sindicato ou empresa empregadora) e a ope-
radora de saúde.

Quando a pessoa jurídica contratante for uma associação, 
sindicato ou fundação, o plano será coletivo por adesão. 
E quando a pessoa jurídica contratante for uma empresa 
empregadora, o plano será coletivo empresarial.

No setor de Saúde Suplementar além das operadoras de 
seguros e planos de saúde, atuam também as administra-
doras de benefícios, que são empresas autorizadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS a viabilizar 
e administrar planos de saúde e odontológicos para cate-
gorias profissionais e empresas.

Modalidades de Contratação
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No caso das categorias profissionais, as administradoras atuam 
nos planos coletivos por adesão; e no caso das empresas elas 
atuam nos coletivos empresariais.

No setor de Saúde Suplementar além das tradicionais 
Operadoras de seguros e planos de saúde, atuam também as 
Administradoras de Benefícios, que embora sejam conside-
radas operadoras pela legislação, não assumem o risco assis-
tencial. Podem, portanto, atuar de forma intermediária entre 
contratantes que assim desejarem para serviços de natureza 
técnica e administrativa como análise documental, critérios 
de elegibilidade, emissão de boletos, controle de pagamento 
das mensalidades e são remuneradas por isso.

Cada uma das modalidades de contratação recebe impacto 
diferente da seleção adversa. E sabe por que? Porque a 
motivação de quem contrata um plano individual/familiar 
ou por adesão é diferente daquele que está inserido no 
coletivo empresarial.

As análises estatísticas comprovam que nos planos indivi-
dual/familiar e por adesão estão as pessoas que têm maior 
preocupação com sua saúde, seja porque possuem histó-
rico familiar de alguma doença ou porque elas próprias 
tenham desenvolvido uma situação de saúde que as pre-
ocupa. Assim, buscam a contratação de plano ou seguros 
saúde porque temem ser surpreendidas pela necessidade 
de tratamento para o qual não tenham recursos individuais 
ou familiares para custear.

Já os planos coletivos empresariais geralmente são menos 
suscetíveis à seleção adversa, porque neles estão incluídas as 
pessoas que nem sempre optam por contratar ou, que, muitas 
vezes não contratariam naquele momento, mas que o fazem 
em decorrência do vínculo empregatício que possuem. 
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O empregador contrata o plano ou seguro saúde e o empregado é inserido sem que 
necessariamente tivesse objetivo de contratar naquele momento de sua vida. Além 
disso, são inseridos no plano ou seguro de saúde pessoas que se encontram em 
plena capacidade de trabalho e, quase sempre, não apresentam nenhum problema 
de saúde mais grave porque se tivessem certamente não estariam trabalhando.

Tendo essa informação fica muito mais fácil compreender porque no mercado os 
planos ou seguros saúde individuais são os mais caros, os planos coletivos por 
adesão vêm em seguida e os mais baratos são os coletivos empresariais. 

Modalidades de Contratação

Depende das probabilidades de 
ocorrência de utilização e, por 
isso, aqueles cuja probabilidade de 
utilização é maior pagam mais e os 
demais, cuja probabilidade é de menor 
utilização, podem pagar menos. 

DE CUSTO
CÁLCULO
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Essa lógica é matemática, estatística e atuarial e seu 
correto funcionamento depende da formação de um 
fundo mutual que tenha recursos para custear trata-
mentos de todos os tipos, muitas vezes, de alto custo 
como são as cirurgias mais complexas, os medica-
mentos oncológicos, as órteses, próteses e materiais 
especiais1, entre outros.

Os planos e seguros de saúde estudam cuidadosa-
mente as tendências de contratação para poderem 
administrar corretamente a carteira, para que uma 
mutualidade não seja composta apenas por pessoas 
que já estão doentes ou com sinais comprovados de 
que vão enfrentar problemas de saúde mais graves 
(cardíacos, oncológicos, ortopédicos, entre outros).

É preciso ter muito cuidado para não precificar de 
forma a afastar as pessoas com baixo risco de pro-
blemas saúde e atrair apenas aquelas que têm alto 
risco de problemas de saúde. 

Esse equilíbrio é difícil de ser alcançado porque, 
quase sempre, as informações mais precisas sobre 
os riscos de saúde de cada segurado não são trans-
mitidas de forma integral e minuciosa para os 
planos e seguros saúde. A isso se dá o nome técnico 
de assimetria de informações. 

1 Órtese - dispositivo permanente ou transitório, utilizado para auxiliar as funções de um membro, órgão ou tecido. 
Pode ser implantável (necessita de cirurgia para ser implantada no organismo, por exemplo, stent coronariano 
farmacológico, cateter duplo J, clip de aneurisma cerebral) ou não implantável (lentes oculares, bengalas, muletas,  
cadeira de rodas) 

Prótese - dispositivo permanente ou transitório que substitui total ou parcialmente um membro, órgão ou 
tecido. Pode ser implantável (necessita de cirurgia para ser implantada no organismo, por exemplo, stent 
coronariano revestido, lente intraocular, prótese articular, prótese de quadril, implante coclear) ou não ligada 
ao ato cirúrgico (por exemplo, prótese que substitui um membro, prótese auricular, prótese mamária externa).

Material especial - material ou dispositivo de uso individual, implantável ou não, que auxilia em procedi-
mento diagnóstico ou terapêutico e que não se enquadra na especificação de órtese ou prótese (por exemplo: 
- cateter, material para vídeo laparoscopia, fio-guia, kit para cimentação, tesoura ultracision).
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Mas o equilíbrio é fundamental para a sustentabilidade 
econômica e financeira dos planos e seguros de saúde, por 
isso as operadoras utilizam mecanismos como os prazos 
de carência (período de tempo em que um segurado tem 
contrato mas não tem atendimento) para assegurarem 
que todas as pessoas com maior ou menor risco, sejam 
tratadas com equidade e justiça a fim de reduzir o com-
portamento oportunista, que ocorre nas vezes em que o 
indivíduo contrata o plano para utilizar imediatamente e 
depois sair. Neste caso, ele estaria obtendo vantagem sem 
haver contribuído adequadamente com a mutualidade.

Sempre bom observar que aquilo que às vezes nos parece 
muito ruim em um contrato, como a obrigatoriedade de 
cumprimento do período de carência por exemplo, é na 
verdade uma forma matemática de garantir a sustentabi-
lidade do fundo mutual, que é aquele de onde sairão os 
recursos necessários para custear os procedimentos de 
saúde de todos aqueles que pertencem ao plano de saúde.

Mas essa não é única preocupação de quem faz os cál-
culos de sustentabilidade. Existem outras... 

Vamos conhecê-las!
Modalidades de Contratação

O equilíbrio é fundamental para a 
sustentabilidade econômica e financeira  
dos planos e seguros saúde, por isso as 
operadoras utilizam mecanismos como  
os prazos de carência.



Risco Moral
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Esse também é um conceito importante para 
todos aqueles que participam de uma mutu-
alidade, porque é um risco e se ocorrer muitas vezes 
poderá causar sérios problemas para o equilíbrio eco-
nômico-financeiro do fundo mutual.

O risco moral se concretiza todas as vezes que uma 
pessoa ao ingressar em uma mutualidade, ou seja, ao 
contratar um plano ou seguro saúde, modifica seus 
hábitos, seu comportamento normal e, em conse-
quência, se torna um risco maior do que aquele inicial-
mente calculado.

Vamos imaginar uma pessoa de 35 anos com poucos 
riscos de saúde, que contrata o plano ou seguro de saúde 
e que após essa contratação começa a realizar várias 
consultas médicas todos os meses, com diferentes espe-
cialistas e para avaliar a possibilidade de ser portadora 
de doenças para as quais ela não tem sintomas e nem 
histórico hereditário. Pode ser que ela esteja fazendo isso 
apenas por excesso de zelo ou por receio de ficar doente 
mas, sem dúvida alguma, todas as consultas e exames 
têm um preço que será cobrado da operadora de saúde e, 
claro, preço que vai impactar o reajuste de valores desse 
contrato para todos os componentes porque, lembre-se, 
o sistema de financiamento e custeio é mutual. 

Quando o plano de saúde arca com as despesas incor-
ridas e o consumidor não precisa pagar pela utilização 
dos serviços, além das mensalidades pagas por ele ou 
pelo empregador, há a falsa impressão de que os custos 
não existem e que, portanto, vale a pena utilizar cada 
vez mais o plano. Quando o consumidor não se vê cor-
responsável pelo custo, dá-se origem a este conhe-
cido fenômeno do risco moral que acaba estimulando 
ainda mais a elevação dos custos e, consequentemente,  
das mensalidades. 
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Essa sensação de que a mudança de comportamento e 
de que o uso excessivo do plano ou seguro saúde não 
causa prejuízo vem do fato de que muitas pessoas não 
compreendem que são parte de uma mutualidade e que 
integram um grupo que precisa agir com equilíbrio para 
manter os custos e os recursos em boas condições, sob 
pena de ser preciso aumentar muito os valores da con-
tribuição de cada um para poder garantir a sustentabi-
lidade para todos. Trata-se aqui da divergência entre o 
interesse coletivo e o individual. Isso acontece também, 
por exemplo, no consumo de utilidades quanto cobradas 
coletivamente do condomínio em vez de individualmente.

Vale a velha recomendação que conhecemos: um por 
todos e todos por um, porque sem isso o prejuízo pode 
ser enorme.

Quando o plano de saúde arca com as 
despesas incorridas e o consumidor não 
precisa pagar pela utilização dos serviços, 
além das mensalidades pagas por ele ou 
pelo empregador, há a falsa impressão de 
que os custos não existem e que, portanto, 
vale a pena utilizar cada vez mais o plano. 
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Por isso, quando nos tornamos membros de uma mutua-
lidade, ou seja, quando contratamos um plano ou seguro 
saúde devemos nos comportar de forma equilibrada, 
cautelosa, sem utilizar consultas e exames de forma irre-
fletida ou comprovadamente desnecessária. 

Para que o uso seja consciente e ao mesmo tempo atenda 
as necessidades de cuidados da saúde do usuá rio, é reco-
mendável escolher um médico que seja de confiança e 
que possa ao longo do tempo recomendar os cuidados 
preventivos que deverão ser realizados em cada faixa 
de idade. Esse médico também deverá indicar quais os 
especialistas que deverão ser consultados e o melhor 
momento para a realização das consultas, para que haja 
a efetiva prevenção de doenças próprias de cada idade e 
de cada gênero.

Essa é a forma de utilizarmos o plano ou seguro saúde 
com sabedoria, com respeito aos recursos da mutualidade 
e com garantia de sustentabilidade para muitos anos.

É recomendável escolher um médico que seja 
de confiança e que possa ao longo do tempo 
recomendar os cuidados preventivos que 
deverão ser realizados em cada faixa de idade.

Uso Consciente

Risco Moral
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É muito natural que todos nós tenhamos vontade 
de utilizar de imediato aquilo que contratamos ou 
compramos. Ninguém compra um livro para ler daqui a 10 
anos ou um DVD para assistir daqui a 6 meses ou uma tele-
visão para utilizar daqui a 2 anos. Tudo o que compramos ou 
contratamos queremos utilizar rapidamente.

Para garantir a saúde da mutualidade e impedir que ela seja 
utilizada de forma a comprometer sua sustentabilidade, os 
planos e seguros de saúde são obrigados a contrariar essa 
vontade tão comum as pessoas e para alguns procedimento 
são obrigados a adiar a utilização.

Isso é legal? 
Sim, é expressamente previsto e aprovado na lei específica que 
regulamenta os planos e seguros saúde, que é a Lei 9.656, de 
1998, facilmente acessível na rede mundial de computadores.2

E é correto? 
Sim, pode não ser muito agradável, mas é totalmente correto 
do ponto de vista lógico e matemático.

Carência é o período de tempo durante o qual o usuário não 
pode utilizar alguns procedimentos de saúde. Esses períodos 
de tempo devem estar expressamente fixados no contrato de 
plano e seguro de saúde e, devem ser amplamente divulgados 
para todos os beneficiários. Os prazos são contados a partir da 
data de assinatura da proposta de adesão ou da assinatura do 
contrato ou, ainda, do pagamento da primeira mensalidade e 
devem ser de conhecimento do usuário.

2 Disponível em http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9656.htm.
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Por exemplo, para utilizar o plano ou seguro saúde para 
consultas, exames, internações e cirurgias, o prazo máximo 
de carência é de 180 dias. Para partos a termo (entre 38 e 
42 semanas de gestação) é de 300 dias e, para os partos 
prematuros (entre 22 e 37 semanas de gestação), o prazo 
máximo é de 180. Existem outros prazos que poderão ser 
consultados no portal da ANS. Para urgência e emergência, 
o prazo de carência é de 24 horas após a vigência do con-
trato, estando em alguns casos a cobertura limitada as 
primeiras 12 horas de atendimento no pronto socorro.3

No caso das doenças e lesões preexistentes, o prazo 
máximo estabelecido de carência é de 24 meses para a 
cobertura de determinados procedimentos - cirurgias, 
internação em UTI e procedimentos de alta complexidade 
- relacionados à doença ou lesão que o consumidor saiba 
ser portador ao aderir ao plano de saúde. Neste caso, as 
consultas e demais atendimentos ambulatoriais, exames e 
procedimentos que não integrarem a lista de alta comple-
xidade, bem como as internações clínicas, estarão cobertos 
no prazo máximo de 180 dias. 

3 Disponível em http://www.ans.gov.br/component/content/article/48-perguntas-frequentes/755-quanto-tem-
po-e-preciso-aguardar-ate-poder-ser-atendido-ao-contratar-um-plano-de-saude.

Como esses prazos  
impactam na sustentabilidade 
da mutualidade? 

Eles impedem que uma pessoa só contrate o plano de 
saúde quando souber que está doente ou da gravidez! 
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E se isso acontecer como será possível garantir de forma mate-
mática a preservação do fundo mutual? Nesses casos, os cál-
culos de probabilidade estarão completamente comprometidos 
porque na verdade sequer existiram, porque a pessoa con-
tratou quando soube da doença ou da gravidez e omitiu isso no 
momento da contratação. 

Analisado do ponto de vista individual, é compreensível que 
alguém queira ter um plano de saúde após saber que está 
doente ou que vai ter um filho. Mas do ponto de vista coletivo, 
que é a perspectiva do plano e seguro saúde, não é correto pois 
o que se pretende é garantir a proteção contra o risco. Se este já 
é conhecido, o plano de saúde seria mero mecanismo de auto-
financiamento. E se todos pensassem e agissem desta forma, o 
plano seria excessivamente caro e ninguém conseguira pagar. 
Em outras palavras, não existiria o mercado de planos e seguros 
saúde. Nunca é demais lembrar: o coletivo e a mutualidade são 
o que sustenta os custos dos procedimentos de saúde. Esses 
valores não são pagos pelo patrimônio da operadora de saúde, 
mas pelo fundo mutual que é custeado por todos os usuários. 

Não haveria prejuízo só para a seguradora! O principal prejuízo 
seria para a mutualidade que, com isso, se tornaria sem sus-
tentabilidade e teria que deixar de atuar no mercado.

Quando custeamos nossas despesas sozinhos podemos tomar 
as decisões que julgarmos mais adequadas, porém, quando 
pertencemos a um grupo, a uma mutualidade, temos que 
tomar decisões que sejam as melhores para todos. 

Os períodos de carência são uma proteção para todos os usu-
ários contra aqueles que, eventualmente, decidissem ingressar 
no grupo somente após saber que estão doentes ou que vão 
ter filhos. Pode não ser uma medida simpática e realmente não 
é, mas tecnicamente é fundamental para proteger a todos os 
usuários e a mutualidade que os custeia.

Carência
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Mutualismo é uma solução, mas depende 
da colaboração de todos!

Sem dúvida os grupos ou fundos mutuais são uma 
solução bem inteligente para vários problemas que 
envolvem riscos e sua efetivação ao longo do tempo.

Os fundos mutuais são a base sob a qual se assentam 
todos os seguros, como os de automóvel, incêndio, 
transporte, danos contra terceiros e, também os  
de saúde.

Essa ideia é muito antiga e foi sendo adaptada com 
o passar dos séculos para responder as diferentes 
necessidades da humanidade em cada período histó-
rico. É fascinante pensar que uma ideia tão antiga, que 
teve início há mais de dois mil anos, esteja até hoje 
sendo utilizada de forma benéfica para tantas pessoas 
em todos os lugares do mundo.

É fascinante pensar que uma ideia tão 
antiga, que teve início há mais de dois mil 
anos, esteja até hoje sendo utilizada de 
forma benéfica para tantas pessoas em 
todos os lugares do mundo.



36 Fundamentos dos Planos e Seguros de Saúde

Por isso, mesmo que por vezes algumas práticas não 
agradem totalmente os usuários como os prazos de 
carência, os aumentos por faixa etária e outros meca-
nismos semelhantes, é importante compreender que são 
eles que garantem que a mutualidade permaneça com a 
solvência necessária para custear todos os pagamentos 
de procedimentos que estão sob sua responsabilidade.

Pertencer a uma mutualidade certamente não nos per-
mite agir como se estivéssemos sozinhos custeando 
nossos procedimentos de saúde, por outro lado, quantos 
de nós conseguiríamos custear internações, tratamentos 
prolongados, consultas com especialistas e outros pro-
cedimentos se tivéssemos que custear sozinhos todas 
essas despesas?

Ingressar em uma mutualidade é o mesmo que pertencer a 
um clube ou associação: é preciso respeitar rigorosamente 
as regras de participação. Mas, ao mesmo tempo, é ter a 
certeza de que existem outras pessoas que contribuem e 
que garantirão com essas contribuições as necessidades 
que teremos individualmente.

Ingressar em uma mutualidade é o mesmo que 
pertencer a um clube ou associação: é preciso 
respeitar rigorosamente as regras de participação.
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Mutualismo é a ideia fundamental 
dos planos e seguros saúde. 
Compreender o mutualismo 
é a melhor maneira para nos 
tornarmos usuários conscientes, 
críticos e empenhados 
em contribuir para sua 
sustentabilidade.

MUTUALISMO
ENTENDENDO O
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