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Todas as informações contidas nesta 
publicação têm como data de referência 
dezembro de 2018, exceto quando 
expressamente indicado.
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Convite ao leitor

Um de cada três brasileiros conta 
com cobertura de algum tipo de 
plano de saúde privado. São pouco 
mais de 47 milhões de beneficiários 
de assistência médico-hospitalar e 
cerca de 24 milhões com cobertura 
exclusivamente odontológica. Ter 
plano de saúde é um dos principais 
anseios da nossa população, aferido 
por pesquisas de opinião que colocam 
o item abaixo apenas da casa própria e 
da educação na escala de sonhos.
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Também por meio de pesquisas de opinião, 
80% dos que têm planos de saúde no país  
se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com o atendimento prestado pelas 
operadoras – que realizam por ano cerca 
de 1,6 bilhão de procedimentos, entre 
consultas, internações e exames. Para 
a saúde suplementar brasileira, vale a 
máxima: quem tem gosta e não abre mão.

Ampliar o acesso da nossa população a  
esta saúde de qualidade tem sido a principal 
missão da FenaSaúde (Federação Nacional 
de Saúde Suplementar), constituída em 2007 
e hoje congregando 15 grupos de operadoras 
de planos privados de assistência à saúde. 
Nossas associadas atendem 26 milhões  
de pessoas, o que equivale a cerca de 
35% dos beneficiários e 40% do volume 
financeiro movimentado pela saúde 
suplementar no país.

No entanto, a persistência das dificuldades 
econômicas tem eliminado empregos, 
comprometido a capacidade de pagamento 
das famílias e as obrigado, muitas vezes,  
a abrir mão de produtos e serviços.  
Com a saúde suplementar não foi diferente: 
desde 2014, cerca de 3 milhões de pessoas 
deixaram de contar com a cobertura  
dos planos. Trazê-los de volta e abrir  
as portas da saúde suplementar a mais 
outras milhões de vidas é tarefa premente  
de quem busca promover mais bem-estar 
para os brasileiros. 

Passados 21 anos desde que a lei que 
regulamenta o setor (n° 9.656/1998) entrou 
em vigor, com avanços e maior segurança 
jurídica tanto para consumidores quanto 
para operadoras, o mercado de saúde 
suplementar vive um momento de transição. 
Mudanças estruturais, em especial na 
composição etária da nossa população  
e na expansão do uso da tecnologia aplicada 
a tratamentos, exigem que o marco legal 
também se atualize.

O dado positivo é que hoje há uma nítida 
convergência entre os agentes da cadeia 
de saúde sobre os desafios, os problemas 
e as suas possíveis respostas. Operadoras, 
prestadores, contratantes, reguladores e 
legisladores concordam que, tal como está,  
o modelo enfrentará muitas dificuldades para 
se manter sustentável, em razão da acelerada 
alta dos custos, com impactos diretos nos 
preços cobrados aos consumidores.

Esta publicação tem o objetivo de contribuir 
para a discussão franca, aberta e bem 
informada da sociedade brasileira em favor 
de aperfeiçoamentos legais que permitam 
que mais brasileiros possam dispor do 
atendimento prestado pelas operadoras 
de planos de saúde privados. A FenaSaúde 
espera colaborar para que o mercado privado 
de assistência à saúde se fortaleça e, desta 
forma, também favoreça o sistema público de 
saúde, com impactos positivos sobre a vida 
de cada um dos 209 milhões de brasileiros.



As sociedades contemporâneas 
experimentam processos  
de rápida evolução. Novidades 
surgem, mudanças se multiplicam, 
se aceleram e criam necessidades  
de novas respostas. Com a saúde 
não é diferente. O setor é um dos 
mais atingidos pelas transformações 
sociais e econômicas que afetam  
o mundo todo
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Apresentação
As sociedades contemporâneas 
experimentam processos de rápida 
evolução. Novidades surgem em 
profusão, mudanças se multiplicam,  
se aceleram e criam necessidades  
de novas respostas. Com a saúde  
não é diferente. O setor é um  
dos mais atingidos pela voracidade  
das transformações sociais e 
econômicas que afetam o mundo todo. 
Promover saúde é mudar todo dia.

A saúde suplementar é parte  
relevante desse processo evolutivo.  
A Constituição brasileira define,  
em seu art. 199, que a assistência 
à saúde é livre à iniciativa privada, 
que pode participar de forma 
complementar do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A intenção do legislador 
foi clara: em nosso país, saúde pública 
e saúde suplementar podem, e devem, 
conviver sem nenhum problema. 

É da harmonia e da coexistência 
colaborativa entre elas que resultam 
melhores cuidados aos cidadãos, 
com melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis, promovendo 
sinergias, evitando sobreposições  
e duplicação de esforços e somando 
experiências para entregar  
melhor assistência à população.  
A prática internacional demonstra: 
quanto mais os sistemas público 
e privado estiverem em constante 
aprimoramento, mais os resultados 
podem ser positivos.

Alguns números falam por si.  
Em 2018, as operadoras de planos  
e seguros privados de saúde 
suplementar foram responsáveis  
por 1,58 bilhão de procedimentos 
médicos e odontológicos, entre 
exames, consultas e internações, com 
alta de 4% no ano. São 4,3 milhões  
de atendimentos por dia, 180 mil por 
hora, 3 mil por minuto. Há no país um 
total de 749 operadoras de planos 
médicos – incluindo seguradoras, 
medicinas de grupo, cooperativas 
médicas, autogestões e filantrópicas 
– e 289 exclusivamente odontológicas, 
segundo a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

A saúde suplementar irriga  
e movimenta toda uma cadeia  
de fornecedores, prestadores  
de serviços, farmacêuticas  
e laboratórios, entre outros.  
Mais de 78% dos médicos e 138 mil 
estabelecimentos ambulatoriais 
brasileiros atuam na área.  
De acordo com a Associação 
Nacional de Hospitais Privados 
(Anahp), 91% das receitas  
dos principais hospitais do país  
vieram de planos de saúde em 2018; 
entre os laboratórios, o percentual 
situa-se em 80%, segundo  
o Painel Abramed. 1

Durante muito tempo, a evolução 
do setor, cujos primórdios no Brasil 
datam dos anos 1950 e 1960,  
foi quase sempre ascendente.  
Há 21 anos, a saúde suplementar 
deu passo importante para sua 
institucionalização no país.  
Em 1998, foi promulgada a lei  
no 9.656, que dispõe sobre planos 
e seguros privados de assistência 
à saúde. Esse arcabouço foi 
completado com a lei no 9.961,  
que criou a ANS, em 2000. 

Até então, a saúde suplementar 
praticamente não era regulada  
no país – apenas as seguradoras  
de saúde tinham quesitos 
econômico-financeiros fiscalizados 
pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). O marco 
regulatório do setor foi conquista 
relevante da sociedade brasileira: 
fixou direitos e deveres de 
operadoras e beneficiários, criou 
ambiente mais estável de atuação, 
organizou a oferta de produtos  
e coberturas e permitiu a milhões 
de pessoas acesso a uma saúde  
de mais qualidade. 

Total de 
procedimentos

Total de  
procedimentos

Em bilhões  

Em milhões  
2018  

Fonte: Mapa Assistencial/Agência Nacional  
de Saúde Suplementar.

Fonte: Mapa Assistencial 2018/Agência 
Nacional de Saúde Suplementar.
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Entre 2000 (primeiro ano para o qual 
há dados e estatísticas sistematizadas 
pela ANS) e 2014, o setor de saúde 
suplementar registrou ascensão 
contínua. O número de beneficiários  
de planos de assistência médica passou 
de 30,9 milhões para 50,2 milhões, 
com alta de mais de 60%. No entanto, 
a atividade não ficou imune à crise 
econômica que levou o país à recessão. 

Desde 2015, 3 milhões de pessoas 
deixaram de contar com a cobertura  
dos planos. Hoje são 47,2 milhões  
os beneficiários de planos de 
assistência médica, aos quais se  
somam 23,6 milhões atendidos por 
planos exclusivamente odontológicos, 
mais acessíveis – eram 2,4 milhões  
em 2000. No agregado, entre planos 
médico-hospitalares e odontológicos,  
os números atuais são semelhantes  
aos de cinco anos atrás: apenas cerca 
de um terço da população está coberta 
pela saúde suplementar.

Duas décadas são tempo longo o 
suficiente para que novos e necessários 
passos sejam dados. É preciso investir no 
aprimoramento do setor. A realidade atual 
é muito diferente da que tínhamos no país 
em 1998 – em muitos aspectos, melhor; 
em outros, infelizmente não. Mudar é 
preciso, positivo e natural em qualquer 
setor regulado – a exemplo, aliás, do 
que vem ocorrendo também em áreas 
estruturantes como telecomunicações, 
ferrovias e energia elétrica.

A FenaSaúde, como representante de 15 
grupos de operadoras de planos privados 
de assistência à saúde responsáveis  
pelo atendimento de 25,6 milhões  
de brasileiros, considera que é hora  
de aperfeiçoar as regras que definem  
a operação e o funcionamento do setor  
de saúde suplementar no país. 

A consequência, tão desejável quanto 
possível, será a ampliação das escolhas, 
dos produtos disponíveis e do acesso,  
com redução de custos e preços finais 
mais aderentes à capacidade  
de pagamento dos consumidores.

A experiência demonstra que há muito  
a ser preservado no arcabouço em vigor.  
Em sua maior parte, a lei no 9.656/98 foi bem 
sucedida e importante para a saúde dos 
brasileiros. Em alguns aspectos, contudo, 
a realidade vem mostrando que é preciso 
ajustar o caminho para conseguirmos 
alcançar melhores resultados. 71

 
Milhões 

É o total de contratos de planos  
de saúde, sendo 47,2 milhões  
de médico-hospitalares  
e 23,6 milhões de odontológicos.

Após 21 anos,
momento é de 
aperfeiçoar a lei

Beneficiários  
Planos Médico-hospitalares 
Média anual Em milhões  

Em milhões  

Beneficiários  
Planos Odontológicos  
Média anual

Fonte:  Tabnet/Agência Nacional de Saúde Suplementar. Extraído em 4/9/2019.

Fonte:  Tabnet/Agência Nacional de Saúde Suplementar. Extraído em 4/9/2019.
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Consideramos que o principal desafio 
daqueles que se dedicam a promover mais 
assistência à nossa população é abrir as 
portas da saúde suplementar para mais 
brasileiros. Não será bom apenas para 
operadoras; será bom, sobretudo, para os 
beneficiários e até para quem hoje não tem 
condição de dispor de coberturas privadas. 

A saúde suplementar contribui decisivamente 
para viabilizar e desafogar o cada vez mais 
saturado SUS. Desde 2008, cerca de 41 mil 
leitos hospitalares foram fechados na rede 
pública, enquanto 18 mil leitos classificados 
como não-SUS foram abertos, de acordo com 
estudo publicado pela Confederação Nacional 
de Municípios em 2018. 2

Em 2018, o setor de saúde suplementar 
movimentou R$ 200 bilhões, dos quais  
R$ 161 bilhões foram repassados aos 
prestadores de serviços (hospitais, clínicas, 
médicos, laboratórios etc.) por despesas 
assistenciais com beneficiários, segundo 
a ANS. Equivale a dizer que a saúde 
suplementar respondeu por quase 3%  
do PIB nacional, além de gerar 3,6 milhões 
de empregos diretos e indiretos, de acordo 
com o Instituto de Estudos da Saúde 
Suplementar (IESS).

Mais saúde 
suplementar:
bom para todos

Despesa assistencial
Planos Médico-hospitalares
IPCA dez/2018 
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Fonte: Tabnet/Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Extraído em 4/9/2019.
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No entanto, a despeito da queda  
de 6% no número de vidas cobertas 
pelos planos de saúde privados nos 
últimos quatro anos, a utilização  
e os gastos com serviços médicos  
e hospitalares não param de aumentar. 
Desde 2014, a alta das despesas 
assistenciais foi de 52% em termos 
nominais, o que dá uma média de 
aumento real, ou seja, já descontada 
a inflação do período, de 4,8% ao 
ano. Em termos per capita, a variação 
nominal foi de 61% e a real, de 28%.  
No mesmo período, as receitas subiram 
23% acima da inflação.

A escalada de custos na saúde não é 
particularidade brasileira. O aumento 
das despesas assistenciais é 
fenômeno global. Neste ano, a inflação 
médica esperada no mundo é de 7,8%, 
quase três vezes a inflação geral média 
projetada para a economia como um 
todo, de apenas 2,9%, segundo a Aon. 

Há uma dinâmica perversa em marcha 
conduzindo a custos explosivos,  
que desemboca em mensalidades  
e contraprestações mais altas e 
expulsa beneficiários dos planos. Com 
isso, hoje temos o pior dos mundos:  
os usuários nem conseguem manter 
suas coberturas privadas, nem ser 
atendidos pelo SUS. Este círculo 
vicioso precisa ser contido, sob pena 
de afetar a sustentabilidade da saúde 
suplementar e, no limite, torná-la 
economicamente inviável a longo  
prazo – com efeitos muito negativos 
também sobre o sistema público.

Desafio 
é controlar
as despesas

Despesa por beneficiário  
Planos Médico-hospitalares  
IPCA dez/2018 

20
11

20
04

20
14

20
01

20
05

20
15

20
02

20
12

20
06

20
16

20
03

20
13

20
07

20
17

20
08

20
09

20
10

20
18

0

1,0

0,5

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Em R$ mil 

3,4

3,3

3

2,7

2,6
2,5

2,4

2,2
2,1

2

1,8
1,7 1,7 1,7

1,61,6

2,1
2,2

Fonte: Tabnet/Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Extraído em 4/9/2019.

14 

Mais  Saúde Uma nova saúde suplementar para mais brasileiros

+ 

Apresentação

15 

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Estudo-tecnico-Leitos%20hospitalares-2018.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Estudo-tecnico-Leitos%20hospitalares-2018.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Estudo-tecnico-Leitos%20hospitalares-2018.pdf


35

30

25

40

45

50

55

60

65

70

0

47,247,3
48,1

49,8
50,2

48,7
47,1

45,7

44,1
42

40,7
38,3

36,5
34,7

33,2
31,831,531,3

2,8

3,4
3,2

2,4
2,1

1,8
1,7

1,5
1,31,31,21,10,90,90,8

0,70,60,6

160
149

136
119

105
9079

6859
54

4841333026232018

Fonte: Tabnet/Agência Nacional de Saúde Suplementar. Extraído em 4/9/2019. 

Beneficiários  
Em milhões

Despesa total 
Em R$ bilhões

Despesa por beneficiário 
Em R$ mil

20
12

20
05

20
02

20
01

20
06

20
03

20
07

20
04

20
08

20
09

20
10

20
11

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Beneficiários
Despesa total
Despesa por beneficiário
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Há pelo menos quatro mudanças estruturais impactando 
diretamente o funcionamento dos sistemas de saúde  
e exigindo soluções e respostas à altura de formuladores  
de políticas e tomadores de decisão. Estes desafios – 
alguns deles de abrangência global – reforçam  
a necessidade de aperfeiçoarmos e adequarmos nossas  
leis para vencermos as adversidades do presente.

A primeira mudança é demográfica: a população  
brasileira está envelhecendo, e rápido. 

De acordo com o IBGE, temos hoje 28 milhões  
de pessoas com mais de 60 anos no país. Em 1998,  
eram 13,5 milhões. Ou seja, o contingente mais que 
dobrou em termos absolutos. E vai continuar aumentando: 
a estimativa é termos quase 52 milhões de indivíduos 
nesta faixa etária daqui a 20 anos. Em termos relativos,  
as pessoas com mais de 60 anos eram 8% da população 
em 1998, são 13,4% hoje e serão 22,4% em 2038. 

Fonte: IBGE. Fonte: IBGE.

Não temos apenas uma população 
mais idosa. Brasileiros e brasileiras, 
felizmente, também estão 
vivendo mais. E esta é a segunda 
transformação estrutural. 

Em 2017, a expectativa média de 
vida no país era de 76 anos, segundo 
o IBGE. Há 20 anos, o mesmo 
indicador estava em 69,7 anos.  
Mais: o indivíduo que chegava aos 
60 anos de idade em 1998 tinha 
expectativa média de sobrevida  
de mais 19,9 anos; hoje, são 22,4 
anos. Em suma: temos mais idosos  
e eles são mais longevos. É preciso 
agir já para garantir-lhes condições  
de viver com mais saúde, mais 
qualidade e mais bem-estar.
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A terceira mudança verifica-se  
no perfil epidemiológico da nossa 
população. A prevalência de doenças
infectocontagiosas – ainda de  
grande incidência em países com 
características como as do Brasil – 
vem sendo gradativamente substituída 
por enfermidades crônicas não-
transmissíveis. Este tipo de moléstias 
exige acompanhamento, tratamentos  
e cuidados mais prolongados, com maior 
demanda por exames, internações  
e procedimentos. Configuram, portanto, 
também uma assistência à saúde  
de custos bem mais altos.

A quarta transformação é uma mudança 
estrutural à qual nada no mundo hoje 
está alheio: a tecnológica. A velocidade 
dos avanços em métodos e técnicas de 
assistência à saúde não tem precedente 
na história da humanidade. Abrem-se 
novíssimas possibilidades de cura e 
tratamento, o que é ótimo para todos. 
Mas há um efeito colateral indissociável:  
as novas tecnologias podem ser muito 
caras e influenciam diretamente nos 
custos dos serviços prestados.

Esses vários elementos conjugados 
redundam em aumento da chamada 
sinistralidade, isto é, o percentual 
de receita operacional da saúde 
suplementar consumida para pagar os 
custos da assistência. Nestes 20 anos, 
o indicador passou de 79% para os 
atuais 83%. Isso se reflete diretamente 
nos valores de mensalidades e 
contraprestações cobradas  
de famílias e empresas.

Aos fatores estruturais somam-se 
aspectos conjunturais do país que tornam 
o cenário muito mais desafiador. 

Do lado do sistema público, a crise fiscal, 
agravada pela dificuldade de recuperação 
econômica, tende a limitar ainda mais os 
recursos disponíveis para financiar o SUS, 
com os gastos do Orçamento da União 
também submetidos a regras mais rígidas 
fixadas na Constituição. 

No sistema suplementar, a queda 
dos rendimentos e a persistência do 
desemprego, além da baixa renda per 
capita que caracteriza nossa população, 
dificultam o acesso a coberturas privadas, 
tanto por famílias quanto por firmas.

Dentro de limites estritos de ação 
empresarial, as operadoras do setor de 
saúde suplementar têm procurado adotar 
medidas de gestão médico-assistencial, 
de melhor gerenciamento e racionalização 
de custos e procedimentos, o que inclui 
melhoria contínua de atendimento, 
programas de promoção à saúde e 
prevenção de doenças, investimento  
em tecnologia e inovação, entre outros.  
Mas só isso não tem sido suficiente. 

Recursos mais
escassos exigem 
escolhas e
maior eficiência
nos gastos

Sinistralidade e  
distribuição de despesas  
Ano-base 2018 

 

Fonte: Documento de Informações Periódicas das 
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde.

Fonte: Sala de Situação/Agência Nacional  
de Saúde Suplementar (Jul/2019).

 Despesa assistencial

 Despesa administrativa

 Despesa de comercialização

 Despesas operacionais, impostos e lucro das operadoras

Proporção de beneficiários  
por tipo de contratação 

 

Se a realidade mudou, os mecanismos legais que  
a regulam também precisam mudar. Os desafios,  
como visto, não são poucos, nem triviais. Mas as 
soluções existem: a principal delas é viabilizar  
a volta da oferta de planos de saúde individuais. 

Hoje eles ocupam pouco menos de 20% do mercado, pois 
se tornaram impraticáveis para as operadoras. E por uma 
razão muito simples: nesta modalidade, os limites dos 
reajustes são fixados pela ANS, mas não acompanham 
a evolução real das despesas assistenciais. Desde 2008, 
para uma variação de 189% nos gastos, os aumentos 
autorizados se limitaram a 155%. A conta, claro, não fecha.

Baseada nas melhores práticas, a experiência internacional 
indica que o estabelecimento de regras de reajustes 
aderentes às oscilações dos custos tornam as 
coberturas individuais economicamente factíveis.  
Com isso, abrem-se novas possibilidades de suprir 
milhões de brasileiros com um bem de que eles 
precisam, desejam e gostam – de cada dez usuários  
de planos de saúde, oito se declaram satisfeitos ou 
muito satisfeitos com os serviços, segundo pesquisa 
realizada entre abril e maio de 2019 pelo Ibope, sob 
encomenda do IESS. 3

Associada à volta dos planos individuais, está a 
possibilidade de diversificar e ampliar os tipos  
de coberturas que hoje podem ser disponibilizados  
pelas operadoras: é a chamada “modulação de 
produtos”. Hoje isso não é possível e as opções 
mantêm-se limitadas a apenas cinco (planos referência, 
ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia  
e odontológico), ofertadas de maneira isolada  
ou conjugadas entre si. As regras atuais permitem 
apenas fazer combinações entre as segmentações 
assistenciais disponíveis. 

Em qualquer atividade econômica, quanto mais  
opções de escolha, melhor é para o consumidor.  
Na saúde, não é diferente: o aperfeiçoamento  
permitirá a oferta de produtos aderentes às 
necessidades e às capacidades de pagamento  
de cada indivíduo ou empresa – 80,7% dos usuários 
atuais estão ligados a planos de contratação  
coletiva, empresariais ou por adesão.

3 Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/
document/read/62758067/iessibope2019.pdf

 

 19%

Individual  
ou familiar

67%

Coletivo 
empresarial

19%  

14%  
67%  

 

 14%

Coletivo  
por adesão

2,8%  

4,1%  

9,9%  

83,2%  

A volta dos  
planos individuais
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Racionalizar o uso
e reduzir os custos

Não bastará, contudo, atuar apenas no lado da 
oferta. É preciso também atacar a escalada dos 
custos e racionalizar a demanda, o que 
recomenda a possibilidade de adoção de 
mecanismos de regulação que otimizem a 
utilização dos serviços de assistência à saúde. 

Há desde opções puramente financeiras – 
como a cobrança de coparticipação e franquia, 
que não incidiria sobre procedimentos 
preventivos e alguns tratamentos crônicos – 
até as não-financeiras – como autorização 
prévia, direcionamento, referenciamento ou 
hierarquização de acesso (organização dos 
atendimentos pela qual o beneficiário passa 
por clínico geral ou equipe de atenção primária 
antes de ser encaminhado a um especialista), 
instauração de juntas médicas e avaliação 
diagnóstica inicial, entre outros.

A sustentabilidade da saúde suplementar 
também será beneficiada por iniciativas  
de combate a fraudes e abusos – praticados 
por uma minoria de prestadores, fornecedores 
e beneficiários que prejudica a todos – e de 
redução de desperdícios, que colaboram  
para encarecer bastante as mensalidades  
e contraprestações. 

Para tanto, é necessário também acelerar a 
adoção de novos modelos de remuneração, 
baseados na geração de valor para os 
pacientes, o que se traduz em menores custos, 
melhores resultados e desfechos clínicos. 
Trata-se de transição que vem sendo tentada 
em todo o mundo para substituir a modelagem 
ainda predominante tanto aqui, quanto lá fora:  
o sistema de pagamentos por procedimentos,  
o chamado “fee for service”, que tende  
a estimular a sobreutilização e a baixa  
qualidade assistencial. 

Num setor que depende cada vez mais de 
métodos e técnicas avançadas (e é bom que 
assim seja, já que colaboram para salvar vidas  
e promover melhor qualidade assistencial),  
a incorporação de novas tecnologias no rol  
de procedimentos e eventos cobertos pelos 

planos de saúde precisa ser baseada  
em Avaliação de Tecnologias em  
Saúde (ATS), ou seja, em critérios mais 
rigorosos de custo-efetividade, eficácia e 
resolutividade, conforme novas orientações 
da ANS que agora precisam ser efetivamente 
implementadas e consolidadas. 

Aos aperfeiçoamentos regulatórios 
e alterações estruturais, somam-se 
mudanças culturais no modelo  
de assistência. 

O foco da saúde suplementar precisa ser 
cada vez mais o indivíduo e seu bem-estar,  
e não a doença. Equivale a dizer  
que devemos investir em atenção  
primária à saúde (APS), promovendo  
saúde e prevenindo enfermidades,  
com redução significativa de internações  
e hospitalizações e melhoria efetiva  
da qualidade de vida das pessoas.  

Também é fundamental fortalecer  
o órgão regulador para que tenha mais 
independência, autonomia e qualificação 
técnica, o que dará mais estabilidade e 
segurança jurídica a todos os envolvidos. 
O modelo de regulação tem se mostrado 
importante para o bom funcionamento  
do mercado e também será imprescindível 
para desatar o nó que hoje inquieta tantos 
na saúde. Com seu aprimoramento,  
a ANS será ainda mais relevante,  
auxiliando também na redução  
da indesejada judicialização no setor.  

Quaisquer aperfeiçoamentos na 
legislação que rege o setor de saúde 
suplementar no país só valerão para 
novos contratos. Tudo que está pactuado 
com base na lei no 9.656/98 permanecerá 
em vigor, obedecendo as regras atuais. 
Nenhum contrato atual será alterado 
unilateralmente pelas operadoras  
e qualquer adaptação a um novo regime 
jurídico estará sujeita à solicitação 
explícita do beneficiário.

80%

dos usuários 
de planos de 
saúde estão 
satisfeitos  
com o serviço

Nosso objetivo é 
um só: ampliar  
o acesso à saúde 
de qualidade para 
os brasileiros

Esta publicação representa o empenho 
da FenaSaúde por realizar um debate 
aberto, franco e plural, com clareza, 
transparência e responsabilidade, 
acerca do futuro da saúde suplementar 
no país, com objetivo de obter  
os melhores resultados para todos: 
usuários, prestadores de serviços  
e operadoras de saúde.

Os temas não são novos. Já veem sendo 
examinados há anos, envolvem os mais 
diversos agentes, múltiplas propostas 
e visões que vêm sendo abordadas 
abertamente tanto em fóruns setoriais 
competentes quanto, em especial,  
no ambiente que detém a prerrogativa 
constitucional de legislar: o Congresso 
Nacional, onde tramitam centenas  
de projetos de lei cujos objetivos  
são modificar a lei no 9.656/98.

Operadoras de planos privados 
de assistência à saúde são parte 
indissociável desse debate, que 
esperamos intensificar a partir  
de agora junto ao Executivo, ao  
Legislativo e ao Judiciário, bem como  
a reguladores, prestadores, fornecedores  
e consumidores. Esta publicação  
traz informações objetivas, isentas  
e transparentes – tendo dezembro de 2018 
como data de referência, exceto quando 
especificado – para alimentar o diálogo 
entre os agentes envolvidos nesta questão 
em busca de respostas equilibradas.

Nosso objetivo é um só: ampliar  
o acesso à saúde de qualidade para  
os brasileiros, permitindo que muito 
mais pessoas possam ter a opção 
dos planos privados, num ambiente 
financeira e economicamente 
equilibrado e sustentável. A saúde 
suplementar é parte indispensável da 
solução para a grave crise por que  
passa o sistema de saúde nacional.  
Será bom para todos.
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Atenção primária à saúde:  
mais prevenção e foco na saúde

Mais  Saúde Uma nova saúde suplementar para mais brasileiros

Os sistemas de saúde acostumaram-se 
a tratar doenças, ao invés de atuar 
para preveni-las. Não apenas no 
Brasil, mas em quase todo o mundo, 
esta ainda é a cultura dominante. 
Mas isso está começando a mudar:  
o foco vem sendo direcionado para  
a promoção à saúde e a prevenção  
de riscos e enfermidades

M A I S  C U I D A D O



Atenção 
primária  
a saude: 
mais 
prevenção  
e foco  
na saúde

Disponíveis em: 

4 http://www.ans.gov.br/images/stories/
Particitacao_da_sociedade/consultas_publicas/
cp66/cp66_notatecnica.pdf 

5 http://documents.worldbank.org/curated/
en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-
PORTUGUESE-Brazil-Public-Expenditure-Review-
Overview-Portuguese-Final-revised.pdf 

Mais Cuidado
Os sistemas de saúde acostumaram-se 
a tratar doenças, ao invés de atuar para 
preveni-las. Não apenas no Brasil, mas 
em quase todo o mundo, esta ainda 
é a cultura dominante. Mas isso está 
começando a mudar: o foco vem sendo 
direcionado para a promoção à saúde  
e a prevenção de riscos e enfermidades.

Mais que uma mudança de atitudes, 
hábitos e cultura, o direcionamento  
da assistência para a Atenção Primária 
à Saúde (APS) pode representar uma 
transformação profunda no setor  
de saúde brasileiro – e, em particular, 
na saúde suplementar. Contribuirá  
para melhorar a eficiência e a qualidade  
da assistência, organizá-la, hierarquizá-
la, conduzi-la para os demais níveis de 
atenção e facilitar o acesso. 

Em essência, a APS está voltada 
para o indivíduo saudável e o foco 
de suas ações é evitar que ele 
adoeça: estima-se que neste nível 
de atenção é possível resolver  
até 80% dos problemas de saúde.  
Mais: segundo a Agência Nacional  
de Saúde Suplementar (ANS), quando 
adotada conforme as diretrizes da 
Organização Mundial de Saúde a 
atenção primária é capaz de reduzir 
internações em 17% e a procura  
por serviços de urgência e emergência 
em 29%. 4 Já o Banco Mundial 
estima que a atenção primária pode 
diminuir hospitalizações em 30%. 5 

Isso significa, portanto, melhores 
resultados de saúde, melhor 
qualidade e maior expectativa de vida. 

Hoje o modelo de atenção à saúde 
predominante, tanto no sistema 
público quanto no suplementar, 
é baseado no livre acesso dos 
usuários a médicos especialistas. 
É caro, ineficiente e, sobretudo, não 
promove saúde: as escolhas em geral 
são feitas pelos próprios pacientes, 
que nem sempre sabem o que  
é prioritário na assistência.

Com a APS,
é possível
resolver até 80%
dos problemas
de saúde

 17%

É quanto é possível  
reduzir internações  
com maior prevenção 
 

29%

É a queda na procura 
por serviços de  
urgência e emergência 
 

 30%

É quanto a APS  
é capaz de diminuir 
as hospitalizações 
 

   

A APS funciona como porta de entrada 
para todo o sistema. É a base que orienta a 
atuação dos demais níveis de assistência, 
de complexidades ascendentes. A atenção 
primária deve ser integrada, de ação 
contínua no tempo e focada nos indivíduos, 
e não nas enfermidades. 

A estratégia do modelo de APS está 
centrada em atendimentos prestados 
aos beneficiários por equipes 
multidisciplinares lideradas, articuladas 
e coordenadas por um médico de família. 
Esse time oferece cuidados abrangentes, 
passa a ser responsável pela gestão da 
saúde do indivíduo ao longo de sua vida 
e, sempre que necessário, o encaminha 
para assistência especializada e de maior 
complexidade em clínicas e hospitais. 

O chamado “direcionamento de rede” 
organiza e racionaliza a utilização dos 
recursos, eleva a eficácia dos tratamentos 
e produz melhores resultados com 
menores custos. Para o usuário, é a certeza 
que não está sozinho para tomar decisões 
importantes sobre sua saúde e seu 
tratamento, está sempre acompanhado 
por um médico que conhece seu histórico, 
acompanha os dados e sabe orientá-lo 
para as melhores escolhas.

O papel  
dos médicos
de família

Benefícios da
atenção primária
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Promover saúde  
e qualidade de vida

Saúde da Família 
e Promoprev

Avaliamos que a legislação atual pode e 
precisa ser aperfeiçoada para incentivar 
iniciativas das operadoras de planos de 
saúde privados voltadas a promover saúde, 
aumentar cuidados, prevenir riscos e evitar 
doenças – em especial as crônicas, que 
configuram, de maneira crescente, o perfil 
epidemiológico brasileiro. Aprimorar a lei  
é também torná-la mais compatível com  
a realidade contemporânea.

O benefício para o paciente é duplo: melhora 
sua qualidade de vida e reduz custos, com 
impacto positivo também sobre o preço 
das mensalidades praticadas pelos planos. 
Para as operadoras, a medida contribui para 
organizar e favorecer o acesso à assistência, 
aumentar a eficácia dos tratamentos e 
diminuir custos hoje crescentes – em suma, 
para promover sustentabilidade econômico-
financeira no sistema de saúde suplementar, 
maior segurança e bem-estar para o usuário.

O modelo de medicina preventiva funciona 
mais adequadamente quando se conhecem  
as características e o perfil epidemiológico  
da população atendida, com peculiaridades  
e problemas de saúde recorrentes em cada 
região do país. Isso permite identificar melhor  
as necessidades daquela comunidade  
e planejar melhor como serão a assistência  
e as ações de promoção à saúde, prevenção, 
controle e tratamento de doenças.  

Hoje algumas informações desta natureza 
estão, muitas vezes, dispersas, sobrepostas, 
não existem ou são de fornecimento 
facultativo – ou seja, nem sempre estão 
organizadas com objetivo de garantir  
a atenção primária. Este é um dos desafios  
a vencer para obtermos resultados muito  
mais positivos que na atualidade.

Algumas iniciativas recentes no país 
indicam convergência e orientação de 
esforços na direção da expansão da atenção 
primária, do aumento da prevenção, do foco 
na saúde e não na doença. 

No sistema público, em agosto de 2019  
o governo federal lançou o programa 
Médicos pelo Brasil, que tem entre  
seus objetivos expandir a APS e reforçar  
a Estratégia Saúde da Família – que,  
em dezembro de 2018, cobria 64%  
da população brasileira. 6

Uma das metas do programa é formar 
especialistas em Medicina de Família  
e Comunidade. É sabido que o contingente 
desses profissionais é insuficiente para 
atender a população nos sistemas público  
e privado: são apenas 5.486 em todo o país, 
o equivalente a 1,4% das especialidades 
médicas, segundo a publicação Demografia 
Médica no Brasil 2018. 7 Isso significa que  
há apenas 2,6 médicos de família para cada 
100 mil habitantes no país – enquanto  
a média de clínicos gerais é de 20,6.

Do lado da saúde suplementar, desde 2009  
a ANS vem trabalhando, junto com as 
empresas do setor, em Programas de 
Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos  
e Doenças (Promoprev), que bonificam 
beneficiários e operadoras que aderem. 

Disponíveis em: 

6  https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/
relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml

7 http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/
index10/?numero=15&edicao=4278#page/3

Atenção primária  
é colocar a saúde 
em primeiro plano 

Ao longo destes dez anos,  
mais de 1.800 programas foram 
cadastrados e 53% das operadoras 
que atuam no mercado passaram  
a desenvolver produtos e 
iniciativas desta natureza.  
Embora o interesse das empresas 
de planos de saúde privados  
em ampliar a oferta de APS  
seja crescente, a cobertura  
ainda é baixa: alcança apenas  
2,3 milhões de beneficiários. 8

É importante ressaltar que  
o foco na APS, com incentivo à 
Medicina de Família e Comunidade,  
não constitui restrição de acesso  
aos demais níveis de atenção  
ou cerceamento de direito de 
escolha dos beneficiários. 
É tampouco interferência indevida  
na autonomia dos médicos. Trata-se 
apenas de inverter uma lógica –  
a do atendimento preferencial por 
médicos especialistas, feito a partir 
de escolhas dos próprios usuários 
– que tem produzido resultados 
muito aquém dos necessários e 
passar a investir num modelo que 
privilegia a saúde, em detrimento 
da doença. Atenção primária é 
colocar a saúde em primeiro plano. 
É saúde em estado bruto.

53%

 
das operadoras  
têm programas  
de promoção  
da saúde e  
prevenção  
de doenças 

8 Disponível em: http://www.ans.gov.
br/aans/noticias-ans/qualidade-da-
saude/5116-promoprev-alcanca-marca-de-
1-868-programas-cadastrados-da-ans
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Interromper a tendência de 
encarecimento das coberturas  
é um dos principais objetivos  
de iniciativas voltadas a fortalecer  
a saúde suplementar e permitir que 
mais brasileiros tenham acesso aos 
tratamentos de qualidade do setor 
privado – com consequências positivas, 
também, sobre o sistema público

M A I S  A C E S S O

A garantia do equilíbrio  
econômico-financeiro dos contratos



A garantia  
do equilíbrio  
econômico- 
financeiro  
dos contratos 

Mais Acesso
O sistema de saúde suplementar 
baseia-se na solidariedade entre 
os participantes: os recursos que 
custeiam os tratamentos hoje foram 
e são aportados não apenas pelo 
próprio beneficiário, mas por todos 
os demais integrantes que compõem 
a carteira de usuários. 

É o que no jargão técnico se chama 
“mutualismo”: todos contribuem – 
com valores proporcionais ao risco 
que cada beneficiário representa, 
mas menores do que teriam que 
desembolsar caso fossem custear 
os procedimentos sozinhos – para 
que todos possam utilizar o serviço 
de saúde nos momentos em que 
for necessário. Sempre, claro, nos 
limites predeterminados pelos 
contratos firmados por cada um  
com a sua operadora e do que 
determina a legislação pertinente.

Esta é uma característica, na essência,  
boa para todos. Mas ela também carrega 
um desafio: com o envelhecimento da 
população, que se reflete no perfil de risco 
da carteira de beneficiários, os custos da 
assistência tendem a aumentar. E muito.

Isso pode ser medido em números. 
O custo médio de assistência 
simplesmente dobra entre a faixa etária 
de 54 a 58 anos – R$ 4,9 mil anuais –  
e a imediatamente seguinte, acima de 59 
anos – R$ 10,1 mil anuais. Para um jovem 
até 18 anos, o custo médio é de R$ 1,7 
mil ao ano, segundo a Pesquisa Unidas 
2017/2018 – sempre considerando o 
segmento de autogestão. 9

9 Disponível em: https://www.unidas.
org.br/uploads/AF_Pesquisa_UNIDAS_
web_180724.pdf 

Custo assistencial por beneficiário
Planos Médico-hospitalares

Média/ano  
Em R$  
Ano-base 2017  

2.233
2.533 3.078

3.435
3.895

4.330
4.960

10.091

3.626

1.734

Fonte:  Pesquisa Unidas 2017/2018. 

Notas:  
Segmento Autogestão (custo médio assistencial por beneficiário). 
Faixas etárias conforme RN 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Em consequência, as mensalidades dos 
planos de saúde vão ficando muito altas 
para os mais jovens, que costumam usar 
menos os serviços. Ressalte-se que  
o fenômeno é agravado pela atual regra de 
precificação de faixas etárias, por meio  
da qual os beneficiários mais novos 
subsidiam os mais idosos e, com isso, 
aos poucos tendem a abandonar suas 
coberturas. É a chamada “seleção adversa”. 
Num moto-contínuo, os preços ficam mais 
e mais altos para quem consegue manter-
se nos planos. Trata-se de espiral que 
tende a comprometer a sustentabilidade 
econômico-financeira dos contratos, até 
torná-los inviáveis ou insolventes.

Interromper a tendência de  
encarecimento das coberturas  
é um dos principais objetivos  
de iniciativas voltadas a fortalecer  
a saúde suplementar e permitir  
que mais brasileiros tenham  
acesso aos tratamentos de qualidade 
fornecidos pelo setor privado –  
com consequências positivas,  
também, sobre o cada vez  
mais sobrecarregado sistema  
público de saúde.
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Neste sentido, avaliamos que a legislação 
nacional deve ser aperfeiçoada para viabilizar a 
volta da oferta de planos de saúde individuais. 
Não que sejam proibidos, mas hoje eles 
correspondem a apenas cerca de 20% do 
mercado, de acordo com a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), e praticamente 
deixaram de ser oferecidos pelas operadoras.10

A razão é econômica: os reajustes das 
mensalidades desta modalidade são 
controlados e fixados pela ANS, mas não 
acompanham a escalada de custos da 
assistência médica, que sobem em ritmo muito 
acima da inflação geral – tanto no Brasil, 
quanto em qualquer outra parte do mundo. 

Ou seja, os valores autorizados a serem 
cobrados dos beneficiários tendem a ser 
insuficientes para bancar as despesas, o que 
torna o produto impraticável no mercado.

Os números, novamente, falam por si. Entre 
2008 e 2018, o órgão regulador do setor 
autorizou reajustes nos planos individuais 
que somam 155%. Pode parecer demasiado 
quando se compara com o IPCA, índice que 
mede a inflação geral oficial do país e variou 
76,6% no período. Entretanto, é bem menos 
que o aumento de 189% verificado nesta 
última década nas despesas assistenciais 
médico-hospitalares por beneficiário 
acompanhadas pela ANS. 

Beneficiários
Reajuste da ANS
Inflação geral
Despesa assistencial por beneficiário
Planos Médico-hospitalares

Ano
 Beneficiários  
(em milhões) 2

Reajuste 
ANS (%) 3

IPCA 
(em %) 1

Despesa  
assistencial 

por beneficiário
(em R$) 2

Variação anual  
da despesa  

assistencial por 
beneficiário (em %) 2

2008 40,7 5,48 6 1.170 9,6

2009 42 6,76 4,65 1.274 8,9

2010 44,1 6,73 5,46 1.337 4,9

2011 45,7 7,69 6,42 1.483 10,9

2012 47,1 7,93 5,67 1.675 12,9

2013 48,7 9,04 6,05 1.842 10

2014 50,2 9,65 6,96 2.099 14,1

2015 49,8 13,55 9,73 2.382 13,6

2016 48,1 13,57 6,97 2.818 18,3

2017 47,3 13,55 2,82 3.153 11,6

2018 47,2 10 3,96 3.384 7,3

Variação 
2008-2018 

(em %)

16 155 76,6 189 189

Fontes: Tabnet e Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde/Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. Extraído em 20/8/2019. IBGE/Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. 
 
Notas:  
¹ IPCA: Variação do índice médio de cada ano compreendido entre os meses de maio e abril.  
² Considera apenas as operadoras médico-hospitalares. 
3 Índice de reajuste da ANS disponível em http://www.ans.gov.br/

Elaboração: FenaSaúde.

2008-2018 

Nunca é demais lembrar que 
a variação dos custos médico-
hospitalares (VCMH), ou seja, a 
inflação da saúde, não se confunde 
com os índices gerais de preços, 
como é o caso do IPCA. São conceitos 
diferentes, que medem realidades 
diferentes, já que para a área da 
saúde consideram-se não apenas as 
oscilações dos custos, mas também a 
variação da frequência de uso. 

A escalada de custos na saúde não 
é problema específico do Brasil, 
mas sim de âmbito global. No Brasil, 
o VCMH é hoje, em média, 3,4 vezes 
maior que a inflação oficial, enquanto 
nos Estados Unidos, a relação é 
de 3,7; no Canadá, 4,7; e, na Grécia, 
chega a 6,3, de acordo com as médias 
do Indicador de Inflação Médica 
calculadas pelas consultorias Aon 
Hewitt, Mercer e Willis Towers Watson 
para o ano de 2017. 11

Tudo isso evidencia que, tal como 
é hoje, a regulação da saúde 
suplementar no país ataca o 
sintoma – os reajustes de preços – 
mas não investe sobre a causa do 
problema – os custos crescentes de 
assistência, em razão de mudanças 
estruturais demográficas, etárias, 
epidemiológicas ou tecnológicas.

Custos de saúde
sobem em
todo o mundo

Inflação médica no mundo
Indicador de quantas vezes a variação dos custos  
de saúde (VCMH) é superior à inflação geral

Ano-base 2017  

País Média

Grécia 6,3

Canadá 4,7

Coreia do Sul 4,6

China 3,9

EUA 3,7

Holanda 3,5

BRASIL 3,4

México 3,2

Austrália 3,1

Dinamarca 3

Chile 2,9

Reino Unido 2,9

França 2,5

Rússia 2,1

Portugal 2

África do Sul 1,6

Egito 1,6

Argentina 1,4

Disponíveis em: 

10 http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-
e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao

11 https://www.iess.org.br/cms/rep/TD69.pdf

Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar,  
a partir de Aon Hewitt, Mercer e Willis Towers Watson.

VCMH: Variação de custos médico-hospitalares.
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8%

13,4%

22,4%

1998 2018 2038

13,5 milhões de 
brasileiros tinham 
mais de 60 anos  
há duas décadas 

28 milhões de 
brasileiros têm 
atualmente mais 
de 60 anos 

52 milhões de
brasileiros terão
mais de 60 anos
em 2038 

Outro agravante é que as regras de precificação 
estão escalonadas em apenas dez diferentes 
faixas etárias, sendo a última delas para idades 
acima de 59 anos. A partir daí, não se admitem 
reajustes além dos anuais. Isso alimenta  
o desequilíbrio dos contratos, porque, 
felizmente, as pessoas estão vivendo mais, 
com perspectiva de aumentarem sua sobrevida.
Ocorre que o perfil demográfico da nossa
população mudou bastante desde o advento

da lei no 9.656, em 1998. Nestas duas últimas 
décadas, a expectativa de vida dos brasileiros 
ao nascer passou de 69,7 para 76 anos, segundo 
o IBGE.12 O percentual de idosos acima
de 60 anos saiu de 8% do total, já atingiu
13,4% e deve saltar para 22,4% até 2038. 
Nos últimos 20 anos, o Brasil mais que dobrou 
sua população idosa em termos absolutos, 
processo que na França levou 115 anos e nos EUA 
69 anos para acontecer. É uma mudança voraz.

80+ 80+ 80+0-4 0-4 0-4

Fonte: IBGE. 

12 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-
completas-de-mortalidade.html?=&t=resultados

População com mais 
de 60 anos de idade

Um país mais idoso  
e que está vivendo mais 1,7

1,6
2,5

3,4
4,3
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8,3
10,1
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17,3
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80+
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70-74
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5-9
0-4

17,3

17,3

4,1
3,4

4,9
6,8

8,8
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14,9
16,7

17,1

16,4
15,2

14,5
14,8

/ 1998

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
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10-14

5-9
0-4

9,9
7,5

9,7
11,3

13,4
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16,4
16,4

16,8
16

14,9
14,3

14,6
14,5
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/ 2018

Em milhões

/ 2038

Fonte: IBGE.
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Quaisquer mudanças 
só valerão para
novos contratos

Com fundamento em análises de mercado 
e estudos sistematizados sobre o setor, 
consideramos que são necessárias  
novas regras que tornem atrativa  
a comercialização dos planos individuais, 
que garantam assistência a mais famílias 
e forneçam segurança para todos. 

Isto implica em aperfeiçoar a nova regra  
de reajustes dos planos individuais 
definida pela ANS na Resolução  
Normativa no 441/2018, para torná-los 
efetivamente baseados na variação dos 
custos assistenciais de cada operadora, 
calculada com base em informações 
submetidas a auditoria independente e à 
ANS, com ampla e total transparência. 

A principal garantia dos consumidores 
contra reajustes excessivos é a existência 
de regras de portabilidade abrangentes, 
sem carências, que vedam a discriminação 
de ingresso por parte das operadoras  
e garantem a cobertura assistencial aos 
beneficiários. Ou seja, caso considere  
ter sido submetido a preços abusivos,  
o usuário sempre terá plena liberdade de 
mudar de prestadora, buscando condições 
que se adequem a suas necessidades  
e à sua capacidade de pagamento.

A mudança do perfil demográfico brasileiro 
– com elevação da população idosa,  
maior longevidade e, logo, a prevalência  
de doenças crônicas, que demandam  
mais cuidados continuados, exames  
e internações – também recomenda 
alterar a regra que restringe reajustes  
por faixa etária após os 59 anos de idade. 

Vale ter presente que, ao contrário  
do que alguns acreditam, o Estatuto  
do Idoso não veda tais aumentos, apenas 
proíbe que caracterizem discriminação 
ou abusividade. Adequação de faixas 
de preços aos custos crescentes dos 
cuidados de saúde não é discriminação 
e nem abusividade; é levar em conta 
elementos efetivos que possam garantir a 
sustentabilidade do setor e a continuidade 
dos serviços prestados aos usuários.

Resta evidente que, ao concentrar todos 
os possíveis reajustes por faixa nas idades 
até 59 anos, o atual modelo de precificação 
acaba sobrecarregando os custos dos 
planos de saúde e, portanto, onerando  
em excesso todos os demais estratos. 

Alongar, escalonar e suavizar os aumentos 
ao longo de maior número de faixas,  
de idades mais altas, de forma compatível 
com o atual perfil demográfico do país 
e, em especial, com a elevação das 
expectativas de vida e de sobrevida,  
tende a ser bom para todos, fortalecendo  
a solidariedade intergeracional  
que caracteriza o modelo brasileiro  
de saúde suplementar.

Caso venham a ser adotados,  
estes aperfeiçoamentos terão  
o condão de viabilizar a volta  
da oferta dos planos individuais.  
Mas, importante ressaltar, só serão 
aplicados a novos contratos, sendo  
certo que os vigentes, pactuados sob  
a égide da lei no 9.656/98, permanecerão 
em vigor com as regras atuais. 

Nenhum contrato atual poderá  
ser alterado unilateralmente pelas 
operadoras e qualquer adaptação  
a um novo regime jurídico estará sujeita 
à solicitação explícita do beneficiário, 
que não terá nenhum de seus direitos 
hoje assegurados afetado. A Constituição 
brasileira garante isso de forma clara 
quando protege o direito adquirido,  
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Nenhum reajuste é desejável.  
Mas eles são a base do funcionamento  
de qualquer mercado e essenciais  
para garantir a sustentabilidade  
do sistema de saúde suplementar.  
Isso é particularmente verdadeiro  
diante das peculiaridades da regulação 
do setor, tais como restrições à  
alteração de rede e regras defasadas  
de mecanismos de regulação financeira, 
que contribuem para aumento  
das despesas. Quanto mais adstritos  
a percentuais de reajuste realmente 
necessários para o custeio dos 
procedimentos previstos em lei  
e nos contratos, e mais coerentes com  
a realidade regulatória e com o perfil  
de risco dos usuários, melhor para todos.

4,7

80
+

75
-7

9
70

-7
4

65
-6

9
60

-6
4

55
-5

9
50

-5
4

45
-4

9
40

-4
4

35
-3

9
30

-3
4

25
-2

9
20

-2
4

15
-1

9
10

-1
4

5-
9

1-
4

0-
1

0,7

2,8

3,1

2,7
2,6

3,2

3,93,9

3,1

2,8

2,4

1,9

1,5

1,1

0,8

1,1

Cobertura assistencial
Por faixa etária

Em milhões 
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Fonte: Tabnet/Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Extraído em 20/8/2019.
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Saúde suplementar é um mercado 
como os demais: quanto mais 
alternativas e maior a oferta, 
melhor será para o consumidor,  
que poderá selecionar o produto 
que melhor se adapte a suas 
necessidades e à sua capacidade  
de pagamento

M A I S  A C E S S O

Modulação de coberturas: mais 
opções de produtos, mais liberdade 
de escolha



Modulação  
de coberturas: 
mais opções  
de produtos, 
mais liberdade  
de escolha 

Mais Acesso
Dispor da cobertura de um plano  
de saúde privado é um dos principais 
desejos expressos pelos brasileiros 
em diversas e seguidas pesquisas 
de opinião. Entretanto, condições 
conjunturais adversas, como a 
queda da renda e o aumento do 
desemprego, e mudanças estruturais 
na sociedade, que estão encarecendo 
os tratamentos de saúde, têm 
limitado o acesso a estes produtos. 

Mas não é só. Há também entraves 
decorrentes da regulação imposta  
ao setor que colaboram para 
dificultar a conquista desse bem por 
mais indivíduos, famílias e empresas. 
Parece claro que, da forma que  
se encontra, os melhores objetivos  
da boa regulação – isto é, o aumento 
do bem-estar geral da sociedade – 
não estão sendo alcançados.

O problema não está apenas  
nos planos individuais, cuja  
oferta praticamente desapareceu  
do mercado. Está também nos  
planos coletivos, empresariais  
ou por adesão, que respondem  
por cerca de 80% dos contratos 
atuais das operadoras de planos  
de saúde privados.

Acontece que hoje nosso arcabouço 
regulatório limita as alternativas  
de cobertura que as operadoras 
podem ofertar no mercado.  
As modalidades são apenas cinco: 
plano referência, plano ambulatorial, 
plano hospitalar (com e sem 
obstetrícia) e plano odontológico,  
que podem ser oferecidas  
de forma isolada ou combinada. 

Entretanto, não é possível adaptá-las 
às necessidades dos consumidores. 
A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) define qual 
deve ser o rol mínimo de cobertura 
obrigatória para cada modalidade, 
denominada segmentação 
assistencial, e não permite às 
operadoras comercializar produtos 
que não tenham alcance tão amplo.

81%

dos contratos  
atuais são planos  
coletivos - empresariais  
ou por adesão 
 

   

Saúde suplementar é um mercado como os 
demais: quanto maior a possibilidade de 
escolhas, melhor para o consumidor. Por esta 
razão, entendemos que aperfeiçoamentos legais  
e regulatórios que avancem na modulação  
de produtos – ou seja, na possibilidade de oferta  
de mais e diferentes tipos de opções de coberturas 
pelas operadoras – serão muito positivos, tanto  
para empresas, quanto para usuários.

Com a chance de nova formatação nas 
coberturas, poderiam ser ofertados produtos 
verdadeiramente ambulatoriais, que cobririam 
consultas e exames simples, assim como opções 
específicas para terapias, produtos odontológicos 
e hospitalares – para os quais, é bom registrar, 
fica preservada a mesma cobertura prevista  
no atual arcabouço regulatório e legal.  
A cobertura de urgências e emergências,  
assim como de exames e terapias complexas, 
deve estar vinculada exclusivamente aos  
produtos hospitalares, sob pena de inviabilizar  
os ambulatoriais, como ocorre atualmente. 

Precisa ser considerada também a alternativa de 
o conjunto de procedimentos e eventos em saúde 
cobertos pelos planos poder variar conforme a 
região. É importante que as operadoras possam 
modular o que é ofertado, a fim de adequar 
preços regionalmente. Isso permitiria maior 
quantidade de opções de produtos oferecidos.

Um maior grau de liberdade irá certamente 
produzir melhores resultados para todos, 
dentro de uma estratégia mais vantajosa para 
o consumidor: quanto mais escolhas, mais 
condições haverá para viabilizar a cobertura  
de saúde que se adapte a suas necessidades 
frente a suas possibilidades orçamentárias.  
A precificação dos produtos também deve sempre 
refletir os custos efetivamente observados, o que 
implica a redução de alguns subsídios cruzados 
que desestimulam a eficiência do setor.

Consumidor  
ganha com oferta  
mais ampla

Nem sempre, infelizmente, estas 
alternativas cabem no orçamento 
das famílias e das empresas, 
o que pode desaguar em duas 
consequências: para beneficiários 
que estão no sistema, o abandono 
das coberturas pela incapacidade 
de continuar pagando; e, para quem 
está fora, uma quase intransponível 
barreira financeira à entrada.

Nos planos coletivos empresariais 
ou por adesão, os índices de 
reajustes são livremente negociados 
entre operadoras e contratantes 
– e assim devem continuar sendo. 
Pode parecer uma liberalidade 
da regulação que possa favorecer 
as empresas de planos de saúde. 
Mas não é. E é fácil entender por 
quê: nestes casos, os contratantes 
são pessoas jurídicas (empresas, 
associações, fundações ou 
sindicatos) com amplas condições 
técnicas e jurídicas de negociar  
os percentuais de aumento. Ainda 
assim, é extremamente desejável 
buscar adotar iniciativas que ajudem 
a conter a alta das despesas dessas 
empresas com a cobertura de saúde 
de seus funcionários.
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Os aperfeiçoamentos no marco 
legal devem contemplar, ainda, 
maior disseminação dos chamados 
“mecanismos financeiros de regulação”. 
Trata-se de expedientes que atuam  
para atenuar falhas de mercado, ou seja, 
práticas que tendem a distorcer  
a alocação eficiente de recursos.  
Desta maneira, ajudam a evitar utilização 
excessiva dos planos de saúde e, 
consequentemente, aumento dos custos, 
que por sua vez impactam diretamente  
as mensalidades e contraprestações 
pagas por usuários e empresas.

A fim de obter maior liberdade para  
a formatação de produtos, consideramos 
que os aprimoramentos devem abranger 
explicitamente a chamada “franquia 
anual agregada”. 

O conceito, similar ao que existe no 
mercado de seguros e muito comum em 
planos de saúde ofertados por operadoras 
americanas e europeias, é o de 
estabelecer um valor financeiro anual 
máximo de responsabilidade do 
beneficiário. Até este limite, o consumidor 
é responsável e deve assumir todas  
as despesas médico-hospitalares e 
odontológicas. Atingido o valor da franquia 
agregado no ano, a operadora passa  
a responder por todos os pagamentos, 
respeitadas as características do produto 
(com ou sem coparticipação).

Adotado com sucesso em outros 
países, esse tipo de mecanismo 
financeiro de regulação é capaz de 
reduzir custos sem perda de qualidade 
assistencial, garantindo benefícios como 
abrandamento de preços dos planos  
e controle do chamado “risco moral” –  
a possibilidade de o consumidor mudar 
seu comportamento em virtude de 

Mecanismos 
financeiros 
de regulação

possuir cobertura, fazendo, por exemplo, uso excessivo de serviços 
ofertados, como consultas e exames, em razão de não arcar com 
qualquer valor específico no ato da utilização.

A franquia anual agregada permite oferecer ao beneficiário proteção 
para grandes riscos e eventos de alta complexidade. Aumenta, desta 
maneira, o leque de opções de produtos disponíveis, que podem  
se adequar melhor ao perfil de risco e à capacidade de pagamento  
de cada indivíduo, família ou empresa. Ressalte-se que este instituto 
não confronta diretamente com nenhum dos princípios do atual  
marco regulatório brasileiro. 

A opção da franquia anual agregada se somaria a outros dois mecanismos 
já previstos na nossa legislação e praticados em planos de saúde hoje 
comercializados no país: a coparticipação e a franquia, previstas desde 
1998 na Resolução Consu no 08/98, do Conselho de Saúde Suplementar. 
Todos têm objetivo similar: reduzir desperdícios e fornecer estímulos  
para que o consumidor seja cada vez mais responsável por suas escolhas,  
seja de indicações terapêuticas, seja de tratamentos prescritos.

Coparticipação e franquia nos contratos 
Planos Médico-hospitalares

Fator  
moderador

OPS1 Planos Planos 
(%)

Beneficiários 
(em mihões)

Beneficiários 
(%)

Coparticipação – 16.565 32 22,1 47

Franquia + 
coparticipação – 2.007 4 2,9 6

Franquia – 745 1 0,5 1

Sem fator – 33.310 63 21,5 46

Subtotal  
com fator 691 19.317 37 25,4 54

TOTAL 741 52.627 - 47 -

1OPS: Operadoras 

Fontes: Sistema de Informação de Beneficiário (Jul/2019) e Registro de Plano  
de Saúde (Set/2019)/Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Atualmente, 37% dos contratos  
(entre individuais e coletivos, empresariais  
ou por adesão) contam com cláusulas  
de coparticipação e de cobrança de franquia.  
Em julho de 2019, pouco mais de 25,4 milhões 
de beneficiários estavam submetidos a estes 
mecanismos, segundo a ANS. 

Consideramos, por fim, que mecanismos 
não-financeiros de regulação – como 
autorização prévia, direcionamento, 
referenciamento ou hierarquização de acesso 
(organização dos atendimentos pela qual o 
beneficiário passa por clínico geral ou equipe  
de atenção primária antes de ser encaminhado 
a um especialista), instauração de juntas 
médicas e odontológicas, avaliação diagnóstica 
inicial, entre outros – também são indutores 
relevantes de uso mais eficiente dos recursos e, 
portanto, da necessária contenção da escalada 
de custos na saúde suplementar. Devem, pois, 
também fazer parte de uma agenda comum  
de esforços para promoção de maior acesso  
dos brasileiros a planos de saúde privados.

A busca por uma segunda opinião e a formação 
de junta médica ou odontológica têm propósito 
de esclarecer dúvidas ou reforçar prescrições 
de profissionais assistentes. Podem ser 
solicitadas pelo próprio paciente ou pela 
operadora. Devem ser entendidas como medida 
protetiva e não restritiva ao direito do 
consumidor. São atos reconhecidos pelos 
conselhos profissionais e estão previstos  
na Resolução Consu no 08/98, do Conselho  
de Saúde Suplementar. No âmbito da  
saúde suplementar, a junta médica  
ou odontológica foi regulamentada pela 
Resolução Normativa no 424/2017, da ANS.

Cobertura assistencial
Por segmentação
 
Ano-base 2018  

Fonte: Documento de Informações Periódicas  
das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde/
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

 Hospitalar com obstetrícia

 Odontológico

 Referência

 Hospitalar sem obstetrícia 

 Ambulatorial 

34%  

5%  
4%  

3%  

54%  
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O agir com probidade  
e honestidade deve orientar  
as condutas, de forma a 
preservar os contratos, 
garantir a harmonia entre  
os contratantes e obter os 
melhores resultados para
os beneficiários na forma 
de mais saúde de qualidade

+

Combate a fraudes
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Combate  
a fraudes 

Mais Transparência
Boa-fé é um dos princípios básicos 
de qualquer relação contratual.  
No caso da prestação de serviços  
de saúde pelas operadoras privadas, 
é um dos alicerces que sustentam  
e orientam a relação solidária  
e cooperativa que deve envolver  
os beneficiários cobertos  
por determinado contrato. 

A boa-fé precisa estar presente  
na relação de consumo como dever 
de ambas as partes: contratantes 
e fornecedores. Agir com retidão, 
probidade, honestidade e lealdade 
deve orientar as condutas,  
de forma a preservar os contratos,  
a harmonia entre contratantes  
e obter os melhores resultados.  
Além de atuar em consonância com 
a boa-fé e a colaboração, as partes 
devem se abster de tudo quando possa 
causar prejuízo umas às outras.

Infelizmente, contudo, nem 
sempre é isso que ocorre.
No sistema de saúde 
suplementar, há vários registros 
de práticas fraudulentas no 
fornecimento de serviços 
por parte de prestadores, 
fornecedores e beneficiários. 
Não são, claro, a regra, estando 
restritos a uma minoria. 
Entretanto, estas ocorrências, 
embora possam gerar ganhos 
para uns poucos, trazem 
enormes prejuízos para todo  
o conjunto de beneficiários.  
É fundamental, portanto, 
combatê-las – a bem da maioria, 
que hoje é bastante prejudicada.

Fraudes e abusos são 
preocupações tanto para a 
saúde suplementar quanto para 
a saúde pública. Investigações 
recentes conduzidas seja em 
âmbito policial, seja nas esferas 
do Executivo e do Legislativo 
federais, identificaram esquemas 
e práticas criminosas que vêm 
lesando o sistema de saúde 
brasileiro como um todo. 

Tais evidências sugerem  
que estes desvios de conduta 
são mais comuns do que pode 
parecer à primeira vista e devem 
ser alvo de medidas legais  
e operacionais para coibi-los.

São necessários 
instrumentos 
mais efetivos 
para punir 
práticas 
antiéticas

   

A legislação em vigor é omissa e falha  
acerca da coerção e punição a tais tipos  
de ilícitos. A leniência com esse tipo de 
prática tem causado riscos elevados, arcados  
pelos beneficiários dos planos de saúde. 
Gera desperdícios e ineficiências, onera  
os custos diretos (dos procedimentos em si) 
e indiretos (controles e auditoria), além de 
pôr em risco a saúde e a vida de usuários.

Mesmo quando são capazes de detectar 
abusos, as operadoras pouco podem fazer 
para enfrentar esse tipo de ilicitude.  
Hoje, a eventual exclusão de prestadores 
de serviços que venham a adotar práticas 
fraudulentas ou abusivas necessita  
de autorização da Agência Nacional  
de Saúde Suplementar (ANS), o que  
reduz e compromete a capacidade  
das empresas de atuar no combate  
a atos e comportamentos irregulares.

Embora seja difícil dimensionar  
o tamanho exato do problema, parece 
evidente que algumas práticas precisam 
ser mudadas. A preocupante tendência  
de crescimento de atividades fraudulentas, 
decorrente do próprio aumento do  
volume de procedimentos realizados,  
deve inquietar a todos: operadoras, 
autoridades governamentais, entidades  
de defesa do consumidor, médicos, 
entidades representativas de prestadores  
e, sobretudo, os próprios beneficiários.

Prática de
minoria afeta
a maioria

São necessários instrumentos mais 
efetivos para punir e reprimir práticas 
anticomerciais e antiéticas, assim como 
a introdução de medidas regulatórias 
para eliminar custos artificiais de 
materiais especiais e medicamentos, 
visando assegurar transparência, coibir 
abusos econômicos nos processos de 
comercialização e fazer prevalecer as 
condições de concorrência no setor.

O setor de saúde suplementar no Brasil 
tem maturidade e responsabilidade. 
Precisa ser resguardado contra  
fraudes porque essa proteção é benéfica  
para todos, em especial para  
os usuários. Negativas de cobertura  
ou cancelamentos de contrato em  
casos de fraude comprovada devem  
ser menos burocráticos e morosos. 

A prática de segunda opinião –  
nos termos do disposto na Resolução 
Consu no 08/98, do Conselho de 
Saúde Suplementar, e recentemente 
regulamentada pela ANS por meio  
da Resolução Normativa no 424/2017 –  
para pacientes que necessitam  
de dispositivos móveis implantáveis ou 
de órteses, próteses e material especial 
contribuirá para que os protocolos e as 
diretrizes de utilização sejam cumpridos 
de forma rigorosa, em especial para evitar 
que fraudes causem prejuízo clínico 
irreparável para os próprios pacientes.
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Como em qualquer atividade 
econômica, o desperdício tem 
impacto negativo direto nos 
custos. Usos desnecessários 
e excessivos dos serviços de 
saúde suplementar causam 
aumento da sinistralidade e, 
consequentemente, do valor  
das mensalidades

+

Combate a desperdícios
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Combate a 
desperdícios 

Mais Eficiência   

Desperdícios são definidos  
em dicionários como despesas  
ou gastos exagerados, esbanjamento, 
uso sem proveito, perda. 
Diferenciam-se, assim, das fraudes, 
descritas como atos de má-fé, 
enganosos, com intuito de lesar  
ou ludibriar outrem, de não cumprir 
determinado dever, logro.

A distinção faz-se necessária para 
tipificar mais adequadamente uma 
das formas de dolo verificadas  
no sistema de saúde, tanto público, 
quanto suplementar. São muitos os 
exemplos de desperdícios: solicitar 
exames desnecessários, retardar 
a alta dos pacientes, utilizar mais 
material que o necessário, indicar 
tratamentos mais custosos do que 
outros disponíveis, com a mesma 
eficácia, no mercado. Tudo sem 
quaisquer justificativas ou benefícios 
comprovados para os pacientes. 

Tão grave quanto o impacto nos 
custos é o efeito que a realização 
de procedimentos de saúde 
desnecessários pode causar 
a pacientes, seja na forma de 
danos físicos, seja psicológicos. 
Uma intervenção inoportuna 
pode, inclusive, ser tipificada 
como ato criminoso, por violar  
a integridade física do usuário.

Como em qualquer atividade 
econômica, o desperdício tem 
impacto negativo direto nos 
custos. Usos desnecessários  
e excessivos dos serviços  
de saúde suplementar causam 
aumento da sinistralidade –  
ou seja, a proporção de receitas 
que são despendidas para custear 
a assistência aos beneficiários 
– e, consequentemente, do valor 
das mensalidades. Perdem todos.

A experiência internacional 
demonstra a existência de 
vários fatores que colaboram 
para elevar o desperdício na 
área de saúde: postura médica 
defensiva, insegurança ou 
inexperiência do profissional, 
modelo de remuneração dos 
prestadores, desconhecimento 
dos custos dos procedimentos e 
supervalorização de exames.

Só na saúde 
suplementar,  
perdas podem  
superar  
R$ 32 bilhões  
por ano no país

602 12,8

Estudo publicado em 2012 nos Estados Unidos
estima que custos com desperdícios tenham 
totalizado pelo menos 20% das despesas do 
setor.13 Isso inclui tratamentos excessivos, falhos 
ou descoordenados, erros médicos, sobrepreços, 
burocracia em demasia, fraudes e abusos. Por sua vez,  
a Organização Mundial de Saúde avalia que o percentual 
pode chegar a 40%.14  Se o patamar de perdas no Brasil 
for similar, esse custo terá representado pelo menos 
R$ 32 bilhões de tudo o que foi gasto com despesas 
assistenciais na saúde suplementar em 2018.

Um exemplo pode ser bastante ilustrativo. O Brasil 
realiza, em média, 16,7 exames de ressonância
magnética por cada cem beneficiários, conforme dados 
de 2017. 15 Nos países que fazem parte da OCDE, ou 
seja, nas economias mais desenvolvidas e ricas do 
mundo, a média é de 8,2 exames, metade da nossa. 16

No estudo Um ajuste justo – Análise da eficiência  
e equidade do gasto público no Brasil, publicado  
em 2017, o Banco Mundial mostrou que  
a produtividade do serviço de saúde no país  
é muito baixa. Vários indicadores medidos pelos 
pesquisadores da instituição sugerem que o sistema 
brasileiro poderia fazer mais gastando menos,  
em todos os níveis de assistência.

Há, por exemplo, número demasiadamente alto  
de hospitais de pequeno porte: 61% possuem menos 
de 50 leitos, quando o número ideal para obter 
economia de escala e maior eficiência em termos  
de custos é estimado em 150 a 200 leitos. 17 A taxa  
de ocupação também é baixa e situa-se na metade 
do desejável. Pesam, ainda, a falta de coordenação  
e de integração entre os vários níveis de prestação 
de serviços de saúde. 

Exames
Total de procedimentos
Planos Médico-hospitalares
Por beneficiário/ano 

Exames
Total de procedimentos
Planos Médico-hospitalares

Em unidades Em milhões 
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Disponíveis em: 
13 https://christianacare.org/documents/valueinstitute/Berwick-Hackbarth%20-%20Eliminating%20Waste.pdf
14 https://www.who.int/whr/2010/whr10_pt.pdf?ua=1
15 http://ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor
16 https://stats.oecd.org/
17  http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-PORTUGUESE-

Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf

Fonte: Mapa Assistencial/Agência Nacional  
de Saúde Suplementar. Extraído em 20/8/2019.

Fontes: Tabnet e Mapa Assistencial/Agência Nacional  
de Saúde Suplementar. Extraído em 20/8/2019.
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Remuneração por
serviço onera custo
e eleva despesas

Num setor cada vez mais carente de 
recursos, com o desafio de fazer frente  
a custos em rápida e constante ascensão, 
diminuir estas perdas é imperativo e 
inadiável. É necessário buscar uso mais 
racional de fundos e meios à disposição. 
Ganharão todos.

É certo que mudanças nos hábitos e na 
cultura médica podem ajudar a reduzir 
bastante os gastos desnecessários  
e supérfluos. No entanto, só isso não  
será bastante. Novos mecanismos legais  
e regulatórios são não apenas desejáveis, 
mas também fundamentais para  
auxiliar na diminuição dos custos  
da assistência prestada. 

Neste sentido, estudos e experiências 
demonstram que a adoção de novos 
mecanismos de remuneração dos 
serviços de saúde (abordados em  
item a seguir desta publicação) atuará 
como elemento moderador de custos  
e despesas, em benefício dos usuários.

Na maior parte dos casos, tanto no Brasil, 
quanto no resto do mundo, o modelo 
dominante de remuneração na saúde 
suplementar é o chamado “fee for service”, 
isto é, o pagamento por serviços prestados. 
A consequência direta disso é que quanto 
mais fornece serviços, ou mais demanda 
própria gera, maiores são os valores que  
o prestador tem a receber das operadoras 
dos planos de saúde privados.

Mal utilizado, o modelo de “fee for service” 
pode trazer incentivos perversos, porque 
estimula maior utilização e a opção por 
procedimentos mais dispendiosos, que 
nem sempre são os mais eficientes para 
determinado estado de saúde do usuário.

Vários instrumentos legais estão disponíveis 
para contribuir para melhor administração 
dos recursos para a saúde, entre eles  
a coparticipação, a franquia simples  
e a franquia agregada anual (abordados  
em item anterior desta publicação). 

Mas, sem dúvida, a diversidade de  
modelos de pagamento de prestadores  
é essencial para que haja racionalidade  
e eficiência na relação custo-benefício  
em saúde suplementar e para a garantia  
de acesso de mais pessoas a essa 
modalidade de assistência.
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Fontes: Tabnet e Mapa Assistencial/Agência Nacional de Saúde Suplementar. Extraído em 20/8/2019.

Elaboração: FenaSaúde.
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A saúde passa por transformação 
que busca incentivar a melhoria 
da qualidade dos atendimentos, 
assegurar a melhor relação entre 
os resultados que importam 
para os pacientes em termos 
de desfechos clínicos e o custo 
eficiente para atingi-los

+
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Novos 
modelos de 
remuneração

Mais Eficiência
São muitos os fatores que estão 
colaborando para a contínua  
e pronunciada alta dos custos  
de assistência à saúde. O desafio  
de contê-los é global, mas no Brasil 
a situação é agravada pela delicada 
condição fiscal do Estado e pelos efeitos 
que a queda da atividade econômica 
e dos rendimentos e o aumento do 
desemprego têm causado à capacidade 
de pagamento de empresas e famílias.

Estudos realizados sistematicamente, 
tanto pelo setor, quanto por outros 
agentes da cadeia de saúde, indicam 
com segurança que uma das razões 
preponderantes para a escalada de 
custos na assistência é o aumento  
da frequência de utilização dos 
planos, impulsionado, em grande  
parte, pelo sistema de remuneração 
dos prestadores de serviços de 
saúde: o chamado “fee for service”, 

isto é, o pagamento por procedimento, 
modalidade mais comum tanto aqui 
quanto no resto do mundo.

O problema central deste modelo  
está na ausência de incentivos  
para que os fornecedores de serviço 
busquem melhorar a qualidade da 
assistência e a resolubilidade das 
intervenções. Criam-se, na prática, 
estímulos justamente opostos, que 
incitam a sobreutilização e a baixa 
qualidade assistencial, uma vez que  
a remuneração dos prestadores  
(médicos, clínicas, hospitais, 
laboratórios etc.) é diretamente 
relacionada à quantidade de 
procedimentos (exames, intervenções 
cirúrgicas e prescrições, etc.) realizados.

O mercado de saúde suplementar  
é formado, basicamente, por três 
componentes: beneficiários, prestadores  
de serviços e operadoras. A relação entre 
eles é diferente de qualquer outro modelo 
contratual econômico: o prestador  
de serviços escolhe os procedimentos; 
usuários e empresas contratantes 
recolhem as mensalidades/contra-
prestações; e as operadoras organizam, 
gerem os recursos e pagam a conta.

Em outras palavras, quem oferta  
os serviços gera sua própria demanda,  
o que tende a alimentar um indesejável 
círculo vicioso, em que, não raro, os 
cuidados de saúde são descoordenados  
e fragmentados, os esforços são 
duplicados e os desfechos clínicos  
são imprevisíveis.

Além disso, hoje não há qualquer risco 
financeiro associado aos resultados  
ou à qualidade dos serviços fornecidos 
pelos prestadores, o que tende a 
desencorajar seu aprimoramento. 
Dito de outra forma, ao realizar um 
procedimento, seja clínico, hospitalar ou 
laboratorial, todos os custos associados 
ao atendimento – inclusive aqueles 
resultantes da prestação de mau 
serviço, imperícia ou negligência – são 
assumidos pelas operadoras dos planos 
privados, no caso da saúde suplementar. 

17,8

Obviamente, isso impacta 
diretamente a cesta de custos 
que compõem os reajustes das 
mensalidades e contraprestações 
cobradas dos beneficiários e  
das empresas contratantes –  
quem, ao fim e ao cabo, paga  
a conta da ineficiência.

Total de  
procedimentos
Planos Médico- 
hospitalares e  
Odontológicos
Por beneficiário/ano 

Em unidades 

   

Acreditamos que o momento é 
adequado para adotar novos modelos 
de remuneração dos prestadores que 
incentivem a melhoria da qualidade  
dos atendimentos e agreguem valor 
à saúde das pessoas. Esta é uma 
transformação que vai além da adoção 
de novas modalidades de pagamento  
por serviços; é uma mudança cultural  
no modelo de assistência à saúde,  
capaz de beneficiar todo o sistema. 

O objetivo é promover a medicina 
baseada em valor, ou seja, assegurar  
a melhor relação entre os resultados  
que importam para os pacientes em 
termos de desfechos clínicos e o custo 
eficiente para atingi-los. Em suma, 
busca-se diminuir custos, mas com 
garantia da qualidade da assistência 
prestada e melhoria dos resultados 
entregues aos usuários. 

A mudança nos modelos de remuneração 
envolve prestadores, usuários, operadoras, 
reguladores, fornecedores etc. Cada um 
tem papel a cumprir para uma saúde mais 
eficaz e acessível, o que inclui a diminuição 
de desperdícios, a revisão de prescrições 
e procedimentos, o maior investimento em 
prevenção e a racionalização do uso da 
rede credenciada.

Entendemos que a legislação aplicável 
ao setor e à relação entre operadoras e 
prestadores também deve admitir que o 
risco da gestão da assistência médica seja 
assumido por estes, e não por aquelas – 
que, afinal, não têm qualquer possibilidade 
de ingerência ou capacidade de gestão 
sobre o ato médico.

A busca por alternativas que ajudem  
a reduzir as despesas nos tratamentos  
é comum a todos os sistemas  
do mundo, ainda muito baseados  
no chamado “fee for service”. No Brasil,  
as discussões no âmbito da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
começaram em 2016 com base em 
experiências internacionais e culminaram, 
em março de 2019, com a publicação do 

Guia para implementação de modelos 
de remuneração baseados em valor. 18

Em agosto de 2019, o órgão 
regulador do setor lançou iniciativa 
pela qual serão selecionados dez 
projetos-piloto de operadoras de 
planos privados fundamentados  
em experiências que levem em conta 
os resultados em saúde alcançados. 
O enfoque é conjugado: garantir  
a melhoria da atenção à saúde  
dos pacientes e a sustentabilidade 
do sistema, com modelos mais 
adequados e resolutivos.

O sucesso de um bom modelo 
baseado em valor – que deve  
ser construído de forma dialogada, 
não compulsória – exige informação 
simétrica e de qualidade, melhores 
indicadores que permitam medir 
mais adequadamente o desempenho 
dos prestadores, bem como riscos 
mais equilibrados entre estes  
e as operadoras. 

Neste sentido, é também importante 
que os fornecedores de serviços 
da saúde suplementar sejam 
subordinados a regras mínimas  
de prestação de informações – 
sejam financeiras, de transparência, 
de padrões de atendimento e, 
principalmente, de qualidade 
assistencial e desfecho clínico. 

A transição para novas práticas 
de remuneração, mais eficientes 
e menos custosas para todos 
os agentes da cadeia, será 
gradual, prolongada, mas precisa 
começar a acontecer já, sob pena 
de comprometer ainda mais a 
sustentabilidade de todo o sistema 
de saúde brasileiro.
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Fontes: Tabnet e Mapa Assistencial/
Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Extraído em 4/9/2019.

18 Disponível em: http://www.ans.
gov.br/images/Guia_-_Modelos_
de_Remunera%C3%A7%C3%A3o_
Baseados_em_Valor.pdf
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A adoção de novas regras  
baseadas na livre negociação  
entre operadoras e prestadores  
de serviços trará benefícios diretos 
para os consumidores, por meio 
de custos – e, consequentemente, 
mensalidades e contraprestações – 
mais baixos 
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Gestão  
da rede de 
prestadores 

Mais Eficiência
Entre as principais atividades  
das operadoras de planos de saúde 
privados, encontra-se a seleção e a 
organização da rede de prestadores 
de serviços. Seu dimensionamento 
tem implicações diretas nos custos e 
na capacidade de cumprimento dos 
prazos assistenciais estabelecidos 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 

A experiência recente tem 
demonstrado que a busca por 
maior eficiência no sistema de 
saúde suplementar recomenda 
também aprimorar as regras que 
regem a contratação e a gestão da 
rede de prestadores por parte das 
operadoras, hoje sujeitas a variadas 
restrições regulatórias. 

Entendemos que os efeitos  
da regulação hoje em vigor têm  
se comprovado prejudiciais  
para o sistema. Ela dificulta a livre 
concorrência entre os prestadores, 
limita o melhor, mais adequado  
e mais eficiente dimensionamento 
da rede assistencial e, em especial, 
impacta de forma negativa  
os custos.

Na prática, as regras vigentes –  
que preveem que a substituição 
deve ser feita fundamentalmente 
por critérios de equivalência  
de leitos e, de fato, impedem  
o redimensionamento da rede 
credenciada, mesmo quando há 
redução do número de beneficiários 
– limitam bastante a capacidade  
de negociação das operadoras, 
resultando em aumentos artificiais 
de custos na saúde suplementar, 
em prejuízo de toda a cadeia. 

É certo que, ao restringir a 
substituição dos prestadores,  
o objetivo da legislação – e das 
regras normativas infralegais –  
foi assegurar que os planos de 
saúde tivessem uma rede com 
dimensões adequadas para atender 
a seus beneficiários. Entretanto, 
avaliamos que a garantia  
que o legislador buscou alcançar  
com esse dispositivo pode ser 
obtida de maneira muito mais 
efetiva por meio do monitoramento 
do cumprimento dos prazos 
mínimos de atendimento 
estabelecidos pela ANS. 

Consideramos fundamental 
permitir maior liberdade de 
contratação entre as partes, 
possibilitando, entre outros 
aspectos, que a operadora 
proceda mudanças na rede 
credenciada, tanto pelo 
redimensionamento quanto pela 
substituição de prestadores, 
sempre condicionadas à garantia 
de atendimento dentro dos prazos 
regulatórios estipulados pela 
ANS. As situações de abuso de 
poder econômico devem sempre 
se sujeitar ao controle dos órgãos 
de defesa da concorrência, 
enquanto a portabilidade  
de carências garante aos 
consumidores condições  
plenas de troca de plano.

A adoção de novas regras  
de gestão da rede assistencial 
baseadas na livre negociação entre 
operadoras e prestadores  
de serviços trará benefícios  
diretos para o elo final da cadeia,  
os consumidores, por meio de 
custos – e, consequentemente, 
mensalidades e contraprestações 
– mais baixos.

Planos Médico-hospitalares
Por modalidade

Planos Odontológicos
Por modalidade

37%

52%

26%

14%

5%
2%

0,4%

0,4%

2%

38%

13%

10%

  Odontologia de grupo

  Medicina de grupo

  Cooperativa odontológica

  Seguradora especializada em saúde

  Cooperativa médica

  Autogestão

  Filantropia

  Medicina de grupo

  Cooperativa médica

  Seguradora especializada em saúde

  Autogestão

  Filantropia

Fonte: Tabnet e Mapa Assistencial/Agência Nacional de Saúde Suplementar. Extraído em 20/8/2019.

Elaboração: FenaSaúde.
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Inovação tecnológica é desejável  
e bem-vinda. Entretanto, não é 
viável incorporar toda e qualquer 
novidade disponível. As escolhas 
devem ser cada vez mais rigorosas  
e criteriosas, para evitar uma das 
principais causas do aumento  
de gastos no setor de saúde

Incorporação de tecnologias,  
com eficácia e custos compatíveis 
com resultados
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Incorporação  
de tecnologias,
com eficácia e  
custos compatíveis  
com resultados 

Mais Eficiência
Cada vez mais, a saúde depende  
da tecnologia para alcançar melhores 
resultados. É assim em qualquer lugar 
do mundo. Este é um dos principais 
fatores – junto com as mudanças 
estruturais na demografia, nos perfis 
etário e epidemiológico  
da nossa população – que impactam 
a prestação dos serviços, com 
efeitos diretos sobre os custos e, 
consequentemente, sobre o acesso  
à assistência no país.

O sistema de saúde brasileiro adota 
processos definidos para incorporação 
de tecnologias nos tratamentos 
oferecidos aos pacientes. No entanto, 
atualmente eles são distintos no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e na 
saúde suplementar: na área pública, 
a avaliação é bem mais rigorosa e 
sistematizada, feita por meio da 
Conitec (Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS). 

O órgão é composto por 
representantes do Ministério da 
Saúde, do Conselho Federal de 
Medicina, do Conselho Nacional de 
Saúde, do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde, do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No caso do setor privado, a ANS define 
o rol de procedimentos e eventos 
em saúde a serem cobertos pelas 
operadoras. Trata-se de lista mínima 
obrigatória de exames, consultas, 
medicamentos, técnicas cirúrgicas 
e tipos de atendimento, entre outras 
especificidades da área, oferecida aos 
usuários e aplicada a cada cobertura 
de acordo com a segmentação 
contratada pelo beneficiário. 

A cada dois anos, a ANS atualiza o 
rol para incorporar novas tecnologias 
e procedimentos, de forma que os 
consumidores tenham sempre acesso 
ao que de melhor a ciência pode 
oferecer para sua saúde.

   

Inovação tecnológica é desejável e 
bem-vinda. Entretanto, não é viável 
incorporar toda e qualquer novidade 
disponível. Ás vezes, embora original 
ou de ponta não necessariamente 
produz resultados significativos que 
melhorem os desfechos alcançados 
nas condições vigentes, ou seja, com 
os meios e as técnicas já disponíveis. 
Significa dizer que nem sempre se 
justificam, seja pela sua eficácia, 
seja pelo seu custo, que impactará os 
valores das mensalidades pagas por 
todos os usuários. A incorporação de 
tecnologias deve ser feita de forma 
cada vez mais rigorosa, técnica e 
criteriosa, de modo a evitar uma das 
principais causas do aumento de 
gastos no setor de saúde suplementar.

Há, ainda, um fator adicional na 
saúde: a velocidade da inovação e  
da incorporação de novas tecnologias 
é muito acelerada e contínua, o 
que acaba por dissipar ganhos de 
eficiência e de custo decorrentes da 
maturação das técnicas precedentes. 

Nem sempre 
a inovação 
gera ganhos

Dito de outro modo, as substituições ocorrem 
antes de as tecnologias disponíveis produzirem 
seus melhores resultados para o sistema, 
sobretudo em termos de barateamento de 
procedimentos. O atual padrão de incorporação 
de tecnologias no setor também acarreta 
diretamente aumento da frequência de uso dos 
serviços de saúde.

Os instrumentos adequados para a incorporação 
de tecnologias são a Avaliação de Tecnologias  
em Saúde (ATS) e a análise de impacto 
orçamentário. Considerando que o processo  
de atualização do rol foi recentemente tratado 
pela Resolução Normativa no 439/2018 da ANS,  
a expectativa é de que as regras estabelecidas 
sejam efetivamente implementadas e 
consolidadas no âmbito da saúde suplementar, 
observando critérios de custo-efetividade, 
oferta e regionalização. 

Somos, portanto, pelo estímulo à pesquisa  
e à inovação tecnológica em saúde, desde que 
sempre considerados o custo-efetividade,  
a capacidade de pagamento dos beneficiários,  
a adoção de soluções graduais e progressivas,  
a melhoria da qualidade e os ganhos de eficiência.
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Escolhas devem mirar 
o interesse coletivo

Adicionalmente, consideramos que uma 
agência de avaliação de tecnologia única 
para saúde pública e suplementar – como 
existe, por exemplo, em países como Reino 
Unido – deveria ser construída e instituída, 
em benefício de todos. A definição do 
rol de procedimentos e eventos deve ser 
subsidiada por estudos técnicos elaborados 
pela Conitec, por avaliações econômico-
financeiras e de disponibilidade de rede 
produzidas pela ANS. 

Um dos maiores desafios com relação 
à definição da cobertura obrigatória 
é garantir processos de incorporação 
imunes à influência de interesses 
e pressões. O debate em torno da 
inserção de novas tecnologias e novos 
medicamentos no rol de procedimentos 
e eventos de saúde da ANS deve 
ser exclusivamente técnico, sempre 
respaldado nas melhores evidências 
científicas e na análise da relação 
de custo-efetividade e do impacto 
orçamentário.

A ATS é um novo campo da ciência que 
estuda os benefícios, os riscos, os custos e 
as demais consequências da incorporação 
de uma nova tecnologia num sistema de 
saúde. É a ferramenta – e o caminho mais 
seguro – que vem sendo usada na maioria 
dos países desenvolvidos para subsidiar 
a decisão de incorporar ou não, excluir ou 
alterar o uso de determinada tecnologia 
em saúde.

A ATS dispõe de mecanismos metodológicos 
que diminuem as incertezas dos estudos 
e aumentam a segurança no processo de 
tomada de decisão para cobertura dos 
tratamentos. Isto permite que as escolhas 
de deem em prol da coletividade, sem 
privilégios meramente individuais, o que é 
bastante relevante para o financiamento e a 
sustentabilidade de um setor dependente de 
recursos cada vez mais escassos. 

Implementada e aprimorada em vários 
países, no Brasil a prática da ATS vigora no 
SUS via Conitec. A exemplo do que acontece 
no sistema público, consideramos ser 
imprescindível que a saúde suplementar 
trilhe o mesmo caminho, num processo  
que visa maior geração de valor aos 
usuários, além de permitir a priorização  
de tecnologias com maior capacidade  
de beneficiar os pacientes. Em dezembro  
de 2018, por meio da Resolução Normativa  
no 439, a ANS definiu novo processo  
e nova metodologia de atualização  
periódica do rol de procedimentos e 
eventos, com requisitos mínimos e mais 
bem definidos para incorporação de novas 
tecnologias. Até então, estes parâmetros 
não estavam fixados em nenhuma 
regulamentação, em prejuízo da maior 
transparência e do rigor técnico.

Entre estes critérios estão avaliação 
de impacto econômico, orçamentário e 
da tecnologia proposta, em termos de 
benefícios clínicos, para morbidade, 
mortalidade e qualidade de vida associados 
à doença ou à condição de saúde. Também 
se deve considerar a descrição das 
evidências científicas relativas a eficácia, 
efetividade, acurácia e segurança da 
tecnologia em saúde sugerida, comparadas 
a técnicas alternativas. 

As coberturas 
previstas no rol 
de procedimentos 
devam ser 
consideradas 
obrigatórias  
e exaustivas 

Consideramos tratar-se de passo 
relevante em direção à implementação 
de políticas de gestão que valorizem 
tecnologias que promovam saúde ou,  
dito de outra forma, valor ao paciente,  
em detrimento daquelas que não 
produzem benefícios adicionais, mas 
somente custos incrementais ao sistema. 

Adicionalmente ao aperfeiçoamento  
nos métodos e processos de incorporação 
de tecnologias, entendemos que  
as coberturas previstas no rol  
de procedimentos devam ser 
consideradas obrigatórias e exaustivas, 
e não meramente exemplificativas.

O rol de procedimentos fixado  
pela ANS é o instrumento que permite  
às operadoras a realização de cálculos 
atuariais e estatísticos necessários 
para viabilizar a sustentabilidade  
de todo o sistema. Riscos 
predeterminados, representados 
pelo rol, são exigência da legislação 
civil brasileira e se constituem em 
fundamentos do contrato de seguro, 
pilar sem o qual não há como garantir  
a higidez de fundos mutuais.

Entendemos que condicionar os  
gastos em saúde à entrega de benefícios 
aos pacientes é a maneira mais 
correta e bem aceita mundialmente de 
promover a sustentabilidade do setor e, 
principalmente, de aprimorar  
a qualidade da assistência oferecida 
aos beneficiários. Boa informação sobre 
custos e resultados é imprescindível  
à gestão eficiente, à melhor utilização 
dos recursos disponíveis e, sobretudo,  
à promoção de saúde e bem-estar para 
mais pessoas.
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