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Breve histórico
A década de 50 foi marcada pelo avanço da industrialização 
e urbanização no Brasil, com o surgimento das indústrias 
de transformação, metalúrgica e química, a instalação da 
indústria automobilística, particularmente das montadoras 
estrangeiras na Região do Grande ABC no Estado de São 
Paulo. Este contexto foi determinante para o aparecimento 
de serviços de assistência médico-hospitalar para o aten-
dimento específico dos empregados dessas companhias, 
dando origem a empresas que iriam se transformar nos 
primeiros convênios de medicina de grupo.

Por que a saúde suplementar 
requer regulação?

Surgimento do Mercado e  
da Regulação dos Planos  
e Seguros de Saúde

Anos 60 e 70: essas décadas foram marcadas pela 
constituição de redes de serviços privados, contra-
tadas pelo Estado e por instituições particulares. Os 
sistemas particulares possuíam serviços próprios 
ou adotavam o sistema de reembolso de despesas 
médico-hospitalares. Os empregados eram aten-
didos nos serviços médicos das fábricas, em ambu-
latórios das caixas de assistência, nos Institutos 
de Aposentadoria e Pensões e por provedores pri-
va dos, e pagavam pelo serviço. Posteriormente, essa 
despesa era reembolsada.
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Em 1976, a normatização do seguro de saúde – por meio da Resolução 11 do 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, legitimou a prática do reembolso 
das despesas assistenciais. O cálculo dessas despesas baseava-se no valor da 
unidade de serviço do INPS multiplicado pelo nível de cobertura.

1 Regulação & Saúde: estrutura, evolução e perspectivas da assistência médica suplementar / Ministério da Saúde, 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. – ANS, 2002.

Anos 80: já havia no Brasil cerca de 15 milhões de clientes 
dos planos de saúde – excetuando-se os de planos pró-
prios das grandes montadoras, empresas estatais e de 
associações de categorias – como o dos bancários que 
já estavam consolidados –, registrados pela Associação 
Brasileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE e pela 
Federação das UNIMED. Esses números revelavam a per-
sistência e a consolidação das empresas de planos de 
saúde como alternativas assistenciais para os trabalha-
dores especializados da Região Sudeste1.

As seguradoras, que passaram a oferecer contratos privados de seguro-saúde, 
eram reguladas pelo Decreto Lei 73/1966 e Resoluções do CNSP, enquanto as 
outras modalidades de empresa que surgiram no mercado oferecendo planos de 
saúde não eram submetidas a qualquer regulação específica.

Anos 90: Nos contratos celebrados até o fim de 1998, 
conhecidos atualmente como “contratos antigos”, as 
cláusulas eram livremente pactuadas e cada operadora 
definia a periodicidade e os índices de reajuste das men-
salidades, como também as faixas etárias e os percentuais 
de variação do preço a cada mudança de faixa, obser-
vando regras, quando aplicáveis, da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP e outras vigentes à época. 
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A regulamentação do setor percorreu um amplo processo de discussão no 
Congresso Nacional envolvendo todos os seus segmentos, culminando com 
a Lei 9.656/1998, Medidas Provisórias e Resoluções do Conselho de Saúde 
Suplementar – CONSU.

Anos 2000: É criada a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS pela Lei 9.961 de 28 de janeiro de 
2000. Até a criação da ANS havia a divisão de poderes 
regulatórios e normatizadores entre o Ministério da 
Fazenda / SUSEP e o Ministério da Saúde. Destaca-se 
também a Lei 10.185/2001 que dispôs sobre as segura-
doras especializadas em saúde, determinando a sepa-
ração do seguro saúde das atividades de seguros em 
geral, em empresa com CNPJ próprio constituída para 
esta finalidade específica, e subordinando-a à regulação 
da ANS. Com a publicação dessas normas, foi definido, 
então, um modelo abrangente de regulação técnica 
(aspectos administrativos e assistenciais) e de regulação 
econômica (aspectos econômico-financeiros).

Até a criação da ANS havia a divisão de 
poderes regulatórios e normatizadores 
entre o Ministério da Fazenda / SUSEP e  
o Ministério da Saúde. 

Surgimento do Mercado e da Regulação dos Planos e Seguros de Saúde
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A Lei representou importante avanço para 
o setor, uniformizando diversos aspectos 
dos planos e seguros saúde e conferindo aos 
consumidores maior confiabilidade neste tipo 
de atividade econômica.

A Regulação, nos seus aspectos 
administrativos criou: 

Nos aspectos da assistência à saúde,  
a legislação vedou:

 O registro de operadoras;

 A exigência de autorização para funcionamento e condi-
ções para o encerramento de atividades;

 O registro do produto;

 O cadastro de beneficiários.

 A exclusão de doenças, obrigando a cobertura integral de 
todas as doenças incluídas na Classificação Internacional 
de Doenças (CID);

 Limitação de carências;

 A discriminação de indivíduos em razão de deficiências e 
doenças crônicas;

 A fixação de limites de tempo de internação e de teto de 
valor das despesas durante a internação;

 A quebra unilateral de contratos individuais ou familiares.
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Nos aspectos econômico-financeiros:

Surgimento do Mercado e da Regulação dos Planos e Seguros de Saúde

A Lei representou importante avanço para o setor, unifor-
mizando diversos aspectos dos planos e seguros saúde e 
conferindo aos consumidores maior confiabilidade neste 
tipo de atividade econômica. A uniformização facilitou o 
entendimento do plano ou seguro saúde e, por consequ-
ência, sua comercialização, mas teve como contrapartida 
uma maior rigidez do sistema e menor leque de escolhas 
de produtos por parte dos consumidores/beneficiários.

a Lei permitiu a diferenciação de preços por faixa etária, e as Resoluções do CONSU e 
da ANS fixaram limites para os aumentos e a quantidade de faixas (determinou que 
a mensalidade na última faixa etária pode ser superior em até seis vezes à mensali-
dade na 1ª faixa e, também, que a variação da 7ª para a 10ª faixa não seja superior à 
variação entre a 1ª e a 7ª. Leia mais a partir da página 42);

 Operacionalizou o controle dos reajustes anuais 
dos planos.

 Estabeleceu a padronização da contabilidade;

 Exigiu capital mínimo e constituição de provi-
sões técnicas;

 Fixou regras de solvência e liquidez;

 Definiu ativos garantidores;

 Definiu regras para regimes especiais de direção 
fiscal e de liquidação extrajudicial.

A Lei 9.656/98 representou importante avanço 
para o setor, mas teve como contrapartida maior 
rigidez do sistema.
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Por que a saúde suplementar 
requer regulação?

Um setor deve ser regulado nos seus aspectos eco-
nômicos quando o mercado, operando livremente, 
falha ao não produzir o melhor resultado para a 
sociedade em termos de preços, qualidade ou quan-
tidade. O ambiente competitivo de mercado é indutor 
da prática de preços e margens de lucro adequadas. 
Quando esses mecanismos de competição não estão 
presentes se diz que o setor econômico apresenta 
imperfeições ou falhas de mercado.

O monopólio natural2 é a falha de mercado clássica 
que demanda o controle de preços e reajustes. No 
entanto, o setor de saúde suplementar, com dezenas 
de mercados regionais distintos, centenas de ope-
radoras de pequeno, médio e grande porte atuando 
no mercado com abrangência municipal, estadual ou 
nacional, não se encontra nesta característica. 

2 Quando existem elevadas economias de escala e indivisibilidades técnicas na produção há dificuldades para o estabele-
cimento de mais de uma empresa atuando no mercado. Dependendo do setor, as economias de escala são tão elevadas 
e as características do setor são tão específicas que a operação só é economicamente viável com o estabelecimento de 
uma única empresa. Neste caso, há um monopólio natural pois a competição entre empresas não funciona. Exemplos 
de setores com essas características de indivisibilidades são a telefonia, serviços de água e esgoto, energia elétrica. O 
Estado concede o poder de monopólio nestes casos, mas tem que regular os preços para que eles não sejam muito ele-
vados. Vale ressaltar que com as inovações tecnológicas cada vez mais frequentes nos antigos setores monopolísticos 
vão sendo contestados, ou seja, novas formas de produção podem viabilizar a entrada de outras empresas, reduzindo 
o poder desses antigos monopólios.

O ambiente competitivo de mercado é indutor da 
prática de preços e margens de lucro adequadas. 
Quando esses mecanismos de competição não estão 
presentes se diz que o setor econômico apresenta 
imperfeições ou falhas de mercado.
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A falha de mercado característica do setor de saúde 
suplementar é a Assimetria de Informações (quando 
uma das partes na transação detém informações rele-
vantes que a outra desconhece) e, de certa forma pela 
falta de informações e de conhecimento adequado, existe 
o Risco Moral (quando o comportamento do beneficiário 
ou segurado se altera pela simples razão de ter um plano 
ou seguro de saúde, agravando o risco, por exemplo: “já 
que estou pagando, vou usar”).

Ainda estão presentes no mercado a Seleção Adversa, ten-
dência de concentração, na carteira de clientes, de indiví-
duos que têm maior probabilidade de utilizar o plano, e 
a Seleção de Risco, que é a tendência de as operadoras 
selecionarem preferencialmente pessoas mais saudáveis.

Surgimento do Mercado e da Regulação dos Planos e Seguros de Saúde

A regulação pode também ser indutora da 
competição facilitando a entrada de novos 
concorrentes ou aumentando a possibilidade  
de troca de planos pelo beneficiário.

A regulação técnica pode ocorrer mesmo em setores econô-
micos que não apresentam falhas de mercado. Estabelece 
quais as exigências que uma empresa deve cumprir para 
ter o direito de prestar o serviço, qual o conteúdo espe-
cífico do produto, e concede o poder de polícia ao órgão 
regulador para o exercício da fiscalização e aplicação de 
multas em caso de ocorrência de práticas infrativas ou 
desconformidades ao regulamento legal. No entanto, pode 
também ser indutora da competição, facilitando a entrada 
de novos concorrentes ou aumentando a possibilidade de 
troca de planos pelo beneficiário. Isso não só permitiria 
reduzir a intervenção direta na formação de preços e rea-
justes dos planos, como também a amplitude da regulação 
econômica sobre as empresas reguladas.



O Financiamento  
dos Planos de SaúdeReajustes
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A partir da Lei 9.656/98 foram estabelecidos 
dois tipos de reajustes: o anual da mensalidade 
por variação de custo e o aumento da mensalidade 
em razão da mudança de faixa etária do beneficiário. 
O reajuste por mudança de faixa etária do beneficiário 
será tratado especificamente no capítulo 6 deste guia3.

3 A variação de preço por mudança de faixa etária não é considerada reajuste na regulamentação da ANS (art. 19 da  
RN nº 171/08). Como é parte do Tema Reajustes de Preços (RN 63/03), será tratada neste Guia como Reajuste por Faixa Etária.

As regras de aplicação dos reajustes variam de 
acordo com a data de contratação: anterior à vigência 
da Lei 9.656 (01/01/1999), entre essa Lei e o Estatuto 
do Idoso (1999 e 2003) e posteriores ao Estatuto do 
Idoso (01/01/2004). Variam ainda por tipo de con-
trato: planos individuais ou familiares, coletivos por 
adesão ou coletivos empresariais com mais de 30 
vidas e coletivos empresariais com até 30 vidas.

As operadoras comercializam planos para pessoas 
físicas ou jurídicas. No plano de saúde individual ou 
familiar, o contrato é firmado com a pessoa física. No 
coletivo, o contrato é obrigatoriamente firmado com 
uma pessoa jurídica, que pode ser empresa, órgão 
público ou associação de classe.

REAJUSTE ANUAL
Ocorre a partir do mês  
da data de aniversário  

do contrato.

REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
A partir da mudança de faixa do 

beneficiário, podendo coincidir a ocorrência 
dos dois reajustes no mesmo ano.
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As operadoras de planos de saúde comercializam ainda 
dois tipos de planos coletivos. Os planos coletivos 
empresariais, nos quais a adesão do beneficiário é feita 
pela empresa empregadora que contrata a assistência 
médica ou odontológica para seus funcionários, e os 
planos coletivos por adesão, que são contratados por 
entidades de classe como sindicatos, associações, fun-
dações, confederações, federações e conselhos profis-
sionais, entre outros.

As operadoras de planos de saúde 
comercializam dois tipos de planos 
coletivos: 

n Planos coletivos empresariais 

n Planos coletivos por adesão

COLETIVOS
PLANOS
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A regulação e controle de reajustes das mensalidades variam de acordo com o 
tipo de contrato de prestação de serviço de saúde:

 Contratos individuais ou familiares, de assistência médico-hospitalar;

 Contratos individuais ou familiares, exclusivamente odontológicos;

 Contratos coletivos por adesão e empresariais com mais de 30 vidas têm 
seus índices de reajuste fixados mediante negociação entre o contratante 
(pessoa jurídica) e a operadora;

 Contratos coletivos empresariais com até 30 vidas, seguem regras espe-
cíficas para a fixação dos reajustes conforme abordado mais adiante no 
tópico 3.2 deste guia.

Também são adotadas políticas distintas de reajustes conforme a época de con-
tratação do plano de saúde: 

 Antigos e não adaptados à lei;

 Novos ou adaptados à lei e anteriores ao Estatuto do Idoso;

 Posteriores a esse Estatuto.

Nos capítulos seguintes serão abordadas as razões e as regras dos dois tipos de 
reajustes aplicados às mensalidades dos planos de saúde, dentro do contexto da 
estrutura e do comportamento dos custos da assistência à saúde. Por que são 
necessários reajustes anuais? 

Como as regras de reajuste 
podem variar?

 Conforme o tipo de contrato de prestação de serviço de saúde;

 De acordo com a época de contratação do plano de saúde.



cálculo do  
Reajuste Anual  
das mensalidades
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O índice de variação dos custos da assistência à saúde 
que determina o reajuste anual das mensalidades 
dos planos, também chamado de reajuste por variação de 
custo, é formado pela combinação de dois componentes básicos 
do custo:

 variação dos preços pagos por consultas e honorários 
médicos e de outros profissionais da saúde, diárias, ser-
viços e materiais e medicamentos  hospitalares;

 aumento da quantidade ou do nível de utilização per 
capita desses serviços e materiais médico-hospitalares. 
A incorporação de tecnologia também exerce um grande 
efeito nas variações anuais de custo.

A combinação desses dois fatores é conhecida como  Sinistralidade, 
que é a razão entre as despesas com assistência à saúde (paga-
mentos a profissionais de saúde, hospitais, clínicas, serviços, 
materiais e medicamentos hospitalares) e as receitas de contra-
prestações provenientes das mensalidades dos beneficiários.

O reajuste por variação de custo, é formado 
pela combinação de dois componentes 
básicos do custo: variação dos preços pagos 
por consultas e honorários médicos e de 
outros profissionais da saúde e, aumento  
da quantidade ou do nível de utilização  
per capita desses serviços e materiais 
médico-hospitalares
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Reajuste Anual nos Planos 
Individuais ou Familiares

4 Dispositivo da Lei 9.656/98, art. 35-E, que autorizava a ANS regular os reajustes dos planos antigos foi suspenso por 
decisão do STF desde 2003. Com isso a ANS publicou a Súmula Normativa nº 5/03 definindo que o reajuste anual estará 
limitado ao reajuste máximo autorizado ou deverá ser definido por meio da celebração de Termo de Compromisso, caso 
o contrato não preveja regras claras de reajuste. A ANS mantém em seu SITE na Internet publicação de todos os índices 
autorizados desde 2004 para as operadoras que firmaram termo de compromisso.

Para calcular o índice máximo de reajuste anual dos 
planos individuais, a ANS usa, desde 2001, a média pon-
derada dos reajustes efetivamente aplicados pelas opera-
doras aos planos coletivos com mais de 30 beneficiários. 

O índice só pode ser aplicado pelas operadoras após a 
autorização da ANS, e a partir da data de aniversário do 
contrato, podendo retroagir caso a data da cobrança da 
mensalidade reajustada esteja defasada em no máximo 
quatro meses da data de aniversário do contrato.

Se o seu plano for antigo:

Os reajustes anuais das mensalidades dos planos individuais ou familiares se 
aplicam aos contratos novos (após a edição da Lei 9.656/98) ou adaptados à Lei. 
No caso dos planos antigos anteriores à Lei 9.656/98, índices autorizados pela 
ANS são aplicados em situações específicas quando os contratos antigos não 
preveem claramente os índices de reajuste4:

  Contratos que não preveem índices de reajuste oficiais, 
de operadoras que firmaram Termo de Compromisso 
com a ANS, seguem reajustes específicos fixados e auto-
rizados pela ANS;
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  Contratos sem previsão clara do índice de reajuste,  
de operadoras que não firmaram Termo de Compro-
misso com a ANS, os reajustes devem se limitar 
ao índice máximo fixado pela ANS para os planos  
novos individuais;

  Para os planos antigos com contratos que indiquem 
claramente o índice de reajuste (INPC, IPC, IPCA, IGP, 
IGP-M etc.), vale o que está estabelecido no contrato. 
Honorários dos profissionais de saúde, como médicos, 
dentistas, psicólogos, nutricionistas e outros.

Cálculo do Reajuste Anual das Mensalidades

O beneficiário pode, a qualquer momento, 
conforme estabelece a RN 254/11, adaptar 
ou migrar o seu contrato antigo para ficar 
adaptado à Lei 9.656/98. Haverá ajuste na 
mensalidade, mas limitado a 20,59% do seu 
valor vigente no momento da adaptação.  
É importante fazer a adaptação ou migração 
do contrato, pois, com isso, passa a ter 
assegurados os direitos da regulamentação.
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Reajuste Anual  
dos Planos Coletivos

O modelo de reajuste anual das mensalidades dos planos 
coletivos é livremente negociado entre as partes e acompa-
nhado pela ANS. Essa política diferenciada para os planos 
coletivos se justifica em razão dos seguintes fatores:

 a relação contratual se dá entre duas pessoas jurí-
dicas: a operadora e a contratante (empresa ou enti-
dade) que têm poder de negociação mais equilibrado;

 existe maior mobilidade do beneficiário pela inexis-
tência de carência (há carências nos empresariais com 
até 30 vidas, e nos contratos por adesão desde que o 
beneficiário não faça a adesão ao plano em até 30 dias da 
assinatura do contrato da operadora com a associação);

 oferta mais competitiva entre as operadoras e, con-
sequentemente, maior facilidade de troca de operadora 
por parte do contratante do plano coletivo, respeitando 
os prazos contratuais.

Os planos coletivos são contratados por 
intermédio de uma pessoa jurídica  
(seu empregador, conselhos classistas, 
sindicatos ou associações). Os reajustes  
são livremente negociados entre as partes e 
devem ser devidamente comunicados à ANS 
até 30 dias antes da sua efetiva aplicação.
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Essa negociação entre a operadora e a pessoa jurídica 
contratante considera a variação do índice de sinistrali-
dade do contrato como um dos principais fatores para o 
cálculo dos reajustes. Nos contratos coletivos, as partes 
estabelecem um índice de sinistralidade-alvo com o 
objetivo de preservar o equilíbrio técnico e financeiro 
do contrato. Esse índice-alvo, por um lado, sinaliza ao 
contratante a importância de garantir uma gestão pro-
fissional e, por outro, o uso consciente do plano pelos 
seus empregados/associados. Essa prática operacional, 
pelo fato de promover o uso responsável do plano, traz 
benefícios tanto para o contratante quanto para seus 
colaboradores, resultando, com isso, na necessidade de 
reajustes menores. Desvios muito acentuados podem 
eventualmente indicar a necessidade de reestruturação 
do plano para adequação dos preços às possibilidades 
do contratante e seus empregados/associados. Isso não 
seria possível hoje nos contratos individuais, engessados 
pelas regras vigentes fixadas pela ANS. A questão da 
sinistralidade dos planos de assistência à saúde permeia 
todos os tópicos deste guia, pois é o fator que reflete os 
custos incorridos e a frequência de utilização do plano, 
definindo, portanto, a necessidade e o nível de reajuste 
dos preços. Pode ser medida para um contrato especí-
fico ou para o conjunto da carteira de uma operadora ou, 
ainda, para um segmento do Setor de Saúde Suplementar.

No caso da Saúde Suplementar, o sinistro é entendido 
como o evento ocorrido e compreende todas as ações 
necessárias à recuperação, manutenção e reabilitação 
da saúde do indivíduo, observados os termos da Lei e do 
contrato firmado entre as partes. Pode incluir também 
ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. 
Para se entender a complexidade e a amplitude da 
questão da sinistralidade, o evento em saúde envolve, 
além do próprio sinistro, a sua prevenção e, em alguns 
casos, o pagamento de sinistros decorrentes de eventos 

Cálculo do Reajuste Anual das Mensalidades
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Pool de Risco
O reajuste deverá ser igual para todos os 
contratos da mesma operadora, dentro do 
chamado Agrupamento de Contratos ou  
Pool de Risco. 

não cobertos, normalmente determinados por decisão judicial. 
Estão cobertas as milhares de doenças listadas na Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde (CID) da Organização Mundial de Saúde, e isso é 
garantido pela Lei. Mas os procedimentos que são de cobertura 
obrigatória para essas doenças são aqueles que compõem o Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde, definido pela ANS e atu-
alizado regularmente a cada dois anos ou sempre que a agência 
julgar necessário. 

Portanto, considerando que a sinistralidade reflete os custos 
incorridos e a frequência de utilização do plano, fatores que são 
significativamente impactados pela atualização do Rol da ANS e 
pela incorporação de novas tecnologias de prevenção, intervenção 
e tratamentos médico-cirúrgicos, deve-se repudiar a ideia de que 
haja ilegalidade na forma de reajustar preços de planos coletivos 
com base na variação da sinistralidade do contrato, sendo esta 
forma negociada e acordada entre o contratante e a operadora. As 
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regras estabelecidas para a comercialização e reajuste de preços 
dos planos coletivos não só permitem o exercício do equilíbrio 
desses contratos, como devem balizar o aprimoramento das regras 
e a reavaliação técnica das carteiras de planos individuais, pro-
movendo, de forma responsável, o desenvolvimento do Setor de 
Saúde Suplementar para todos os seus participantes.

Contratos com menos de 30 beneficiários:

5 A ANS publica em seu site a relação dos reajustes das mensalidades dos contratos dentro do Pool de Risco para cada 
operadora.

O reajuste deverá ser igual para todos os contratos da mesma 
operadora, dentro do chamado Agrupamento de Contratos ou 
Pool de Risco. O índice de reajuste deverá ser publicado pela pró-
pria operadora em seu site no mês de maio de cada ano, ficando 
vigente até abril do ano seguinte e podendo ser aplicado nos 
respectivos meses de aniversário de cada contrato5.

Situações em que os contratos coletivos  
com menos de 30 beneficiários não fazem 
parte do pool de risco:

 Contratos antigos não adaptados à Lei 9.656/98;

 Contratos de planos exclusivamente odontológicos;

 Contratos de plano exclusivo para ex-funcionários demi-
tidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados;

 Contratos de planos com formação de preço pós-esta-
belecido;

 Contratos firmados antes de 1º de janeiro de 2013 e não 
aditados conforme a Resolução Normativa - RN nº 309/12, 
por opção da pessoa jurídica.
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Por que não é possível comparar 
reajuste de mensalidade com 
índices de inflação?

A inflação é um aumento geral dos preços da economia 
medido por diversos indicadores (INPC, IPC, IPCA, IGP, 
IGP-M etc.). Já a variação de custos dos planos de saúde 
é uma composição da variação de preço com a variação 
de quantidade ou frequência de uso. O aumento de 
preços inerentes ao setor, como honorários, preços de 
exames, materiais e serviços hospitalares, entre outros, 
compõe a variação de custo assim como a variação da 
quantidade ou frequência de uso.

Se em um determinado período a frequência de utili-
zação e o preço médio aumentam, a variação do custo é 
maior do que a soma da variação do preço e da variação 
da frequência de utilização.

Alguns fatores cujas variações de preços e quantidades 
determinam a variação do reajuste dos planos de saúde:

 Materiais e serviços hospitalares;

 Medicamentos;

 Honorários médicos;

 Exames.

O custo médico hospitalar é resultado de uma 
combinação dos fatores frequência e preço dos  
serviços de saúde.
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Enquanto os consumidores em geral se utilizam de várias 
formas para se defenderem da inflação, substituindo ou 
reduzindo o consumo de determinados produtos, as ope-
radoras não têm outra opção senão valerem-se das men-
salidades pagas pelos beneficiários para fazerem frente aos 
crescentes níveis de despesas. 

Além da gestão do financiamento da assistência à saúde, 
que equivale à quase totalidade das mensalidades recebidas 
diretamente no pagamento das despesas assistenciais, as 
operadoras devem ter atenção especial na gestão dos custos. 

Para isso, as empresas precisam considerar:

 Busca de eficiência na assistência;

 Combate ao desperdício;

 Conscientização do beneficiário para o uso ade-
quado do plano;

 Avaliação da efetividade do uso de novas tecnologias;

 Desenvolvimento de programas de prevenção e 
promoção à saúde, em especial do idoso;

 Redução da assimetria de informação na saúde 
suplementar.

Cálculo do Reajuste Anual das Mensalidades

O aumento de preços inerentes ao setor,  
como honorários, preços de exames, materiais 
e serviços hospitalares, entre outros, compõe 
a variação de custo assim como a variação da 
quantidade ou frequência de uso.



Mutualismo  
e risco
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Um pouco de história...
Séculos antes de Cristo, comerciantes em caravanas de camelos 
pelo deserto ou em embarcações pelo mediterrâneo costu-
mavam se deparar com saqueadores, piratas, acidentes como 
morte de camelos ou naufrágios, o que causava prejuízo para o 
proprietário dos bens perdidos.

No início da viagem ninguém sabia qual ou quais dos comer-
ciantes ficariam sem seus pertences. Logo, chegou-se à con-
clusão de que o prejuízo era grande para cada comerciante que 
sofresse o incidente, mas não tão grande para o conjunto dos 
comerciantes nas diversas viagens comerciais bem sucedidas.

A preocupação com as possíveis perdas levou esses empreende-
dores a um acordo: cada participante depositaria uma soma acor-
dada de recursos em um fundo para indenizar aquele que tivesse 
perdas involuntárias, fora de seu controle, durante a viagem.

Para isso, era necessário contribuir antes do fato ocorrer para, no 
caso do prejuízo, ter a cobertura dos possíveis eventos futuros e 
incertos (risco). Com o tempo, surgiu a figura do segurador para 
organizar o fundo mútuo, recolher os depósitos, examinar os 
eventos e indenizar o participante que sofreu o prejuízo.

Um evento de risco a ser coberto pelo seguro é, como vimos na 
história antiga, um evento futuro e incerto, que acontece de forma 
desigual entre as pessoas, e que, quando ocorre, causa danos 
ou perdas. O risco materializado é denominado de sinistro. O 
seguro é uma garantia de indenização pela perda econômica 
sofrida pela pessoa afetada. Mas, para isso, é necessário que 
o segurado contribua solidariamente para um fundo mútuo do 
qual saem os recursos para as indenizações ou coberturas que 
podem ser solicitadas por ele mesmo ou não.

Mutualismo e Risco
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O plano de saúde, portanto, além de ser um produto indi-
vidual, deve ser visto como um bem coletivo, que fun-
ciona segundo os princípios dos demais tipos de seguros, 
nos seus aspectos técnicos, atuariais e financeiros. Opera 
em regime de mutualismo formado pelas mensalidades 
pagas pelos beneficiários, o que garante os recursos para 
a operadora custear a assistência à saúde daqueles parti-
cipantes que precisam dos serviços. A estrutura de finan-
ciamento baseado no mutualismo é o que torna viável 
financeiramente a oferta de planos e seguros de saúde.

Um cálculo que não exclui
Os planos de saúde são estruturados conforme o perfil 
de risco, com mensalidades fixadas de acordo com faixas 
etárias para que os valores arrecadados sejam suficientes 
para cobrir custos segundo diferentes padrões de risco.

Sem essa classificação por faixas etárias, haveria seleção 
adversa que 

“consiste na auto-exclusão dos consumidores que têm 

gastos com saúde esperados inferiores ao prêmio cobrado 

no mercado. A exclusão desses consumidores eleva o custo 

médio do atendimento para os que permanecem no plano, 

levando a um aumento do prêmio e nova exclusão  

dos consumidores” 

(CECHIN, José. A história e os desafios da saúde suplementar, 2008. – 
citação estudo FIPECAFI/IESS).
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Apenas com consumidores de risco mais alto, o sistema 
não seria viável.

A legislação impõe limites à variação do valor cobrado con-
forme as faixas etárias, mas, como veremos, essas limita-
ções não devem comprometer o equilíbrio entre os prêmios 
e os riscos. Afinal, se isso ocorrer, não será possível garantir 
oferta de cobertura de saúde para todos a preços razoáveis.

Mutualismo e Risco

Sob o aspecto econômico-financeiro, a regulação de 
preços dos planos e seguro de saúde deve garantir os 
seguintes objetivos:

 Pagamentos aos prestadores de serviços em 
saúde pelos eventos cobertos contratualmente;

 Reembolsos aos beneficiários previstos contra-
tualmente;

 Manutenção de resultados financeiros posi-
tivos, não só para remunerar os investidores e 
possibilitar investimentos em melhorias de longo 
prazo, como também reservar recursos para o 
cumprimento das garantias financeiras exigidas 
pelo Órgão regulador.

Todas as operadoras de planos e seguros de saúde estão 
obrigadas a cumprir normas estabelecidas pela ANS, que 
determina a constituição de provisões e reservas finan-
ceiras para a garantia da solvência da operadora e da con-
tinuidade da prestação dos serviços aos seus beneficiários.

Todas as operadoras de planos e seguros  
de saúde estão obrigadas a cumprir normas 
estabelecidas pela ANS.



Formação dos Preços 
dos planos de saúde
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Mensalidades adequadas ao risco que o segu-
rado representa são essenciais para o equilí-
brio econômico do plano de saúde. Categorizar 
o consumidor em grupos de risco homogêneos é neces-
sário para a correta precificação das mensalidades e 
é justo para o consumidor, considerando que todos os 
beneficiários do plano naquele grupo de risco ou faixa 
etária pagarão mensalidades iguais, que corresponderão 
aos riscos desse grupo (risco aqui entendido como o 
custo médio da atenção à saúde do grupo).

Estrutura dos Preços
O único fator previsto na normatização dos planos de 
saúde para a categorização dos consumidores é a idade 
(faixas etárias), sendo vedados outros fatores que influen-
ciam o risco (gênero, hábitos de vida, ocupação profis-
sional etc.). 

Formação dos Preços dos Planos de Saúde

Portanto, o perfil etário do risco define a estrutura dos 
preços do plano. As tabelas de preços são estruturadas 
em faixas etárias. Quanto maior idade, maior a probabili-
dade de o consumidor necessitar da assistência, por isso 
os preços são maiores nas faixas etárias mais altas. Além 
disso, há a limitação de seis vezes ao preço da última em 
relação à primeira faixa etária. Como a variação de custos 
supera seis vezes, é forçado o subsídio cruzado dos mais 
jovens para os mais idosos, estimulando a antiseletividade.

Quanto maior idade, maior a probabilidade 
de o consumidor necessitar da assistência, 
por isso os preços são maiores nas faixas 
etárias mais altas.
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Perfil Etário das Despesas

Gráfico 1 – Taxa de internações hospitalares por sexo  
 (SUS - 2017)

Fontes: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Fonte: IBGE/Diretoria 
de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 2000-2060. Elaboração FenaSaúde.
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A faixa etária dos beneficiários é o principal fator a 
influenciar na precificação e na variação dos custos 
médicos – crianças e idosos utilizam mais serviços de 
saúde que o restante da população, assim como as 
mulheres em idade fértil, devido aos procedimentos 
obstétricos. Isso acontece nos grupos populacionais 
de todos os países. O Sistema Único de Saúde – SUS 
retrata também esse perfil etário. O Gráfico a seguir 
mostra a frequência de utilização (internação) dos ser-
viços do SUS de acordo com a idade e com o gênero.



35

As despesas são altas na primeira idade, pois hoje a tecno-
logia permite salvar prematuros de baixo peso ou recém-
-nascidos com problemas de formação ou saúde. Nos anos 
seguintes a despesa é menor e se mantém em patamar baixo 
até por volta dos 45 anos de idade. A partir dessa idade, as 
despesas médicas per capita crescem exponencialmente.

Note-se a grande diferença de despesas médicas per capita 
entre as diferentes faixas etárias acima dos 60 anos de idade. 
Na faixa dos 80 anos e acima, a utilização média está em 
torno de 20%, um pouco mais para os homens e um pouco 
menos para as mulheres.

Envelhecimento da população
O envelhecimento da população mundial é um fenômeno 
social indiscutível. No Brasil, a sociedade está envelhecendo 
a um ritmo acelerado, sem precedentes. O percentual de 
pessoas com 65 ou mais anos de idade deverá dobrar em 
20 anos, passando de 7% em 2011 para 14% em 2031. Essa 
duplicação da proporção de maiores de 65 anos levou 115 
anos na França, 69 nos Estados Unidos, 65 no Canadá e 45 
no Reino Unido.

O envelhecimento trará um aumento na incidência de doenças 
crônicas na população em virtude da maior proporção de 
idosos (mais propensos a terem múltiplas doenças crônicas), 
conforme revelam as pesquisas do IBGE. Particularmente 
pronunciados são os aumentos da incidência de problemas 
de coluna ou dor nas costas, da artrite e reumatismo e da 
hipertensão, que afetam menos de 5% da população menor 
de 15 anos de idade e mais de 45% acima dos 70 anos. A inci-
dência do diabetes também cresce com a idade, de menos de 
1% abaixo dos 30 anos para mais de 15% aos 70 anos6.

6 PNAD-1988/IBGE, que traz o percentual de pessoas com as doenças crônicas.

Formação dos Preços dos Planos de Saúde
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Estudos estatísticos recentes indicam que hoje o perfil 
etário dos beneficiários de planos de saúde é mais enve-
lhecido do que a população como um todo.

Os gráficos 2 e 3 a seguir reproduzem o custo assis-
tencial médio por beneficiário com base nos dados 
apurados pela Pesquisa Unidas 2015. Esse resultado 
considera o conjunto de beneficiários de operadoras na 
modalidade Autogestão. Os valores são apresentados 
com base nas 10 faixas de reajuste, conforme estabe-
lece a Resolução Normativa Nº 63/03 (ANS), com base 
no Estatuto do Idoso.

Observa-se no gráfico 2, a grande diferença de despesa 
com saúde média per capita nas faixas etárias acima de 
59 anos - R$ 8,0 mil, na comparação com as demais faixas. 

Gráfico 2 –  Custo assistencial médio por beneficiário  
 segundo a faixa etária (2015)

Fonte: Pesquisa Unidas 2015.
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Gráfico 3 – Custo médio da internação por faixa etária (2016)

Fonte: Pesquisa Unidas 2016.
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Nota-se também que a variação acumulada das despesas 
entre a primeira e a décima faixa etária supera o limite de 
reajuste de seis vezes estabelecido pela regulamentação.

A seguir, o gráfico 3, retrata o custo médio da internação 
para as 10 faixas etárias. Percebe-se que as despesas 
médias per capita com internação praticamente dobram 
para população acima de 59 anos em relação à faixa 
imediatamente anterior, de 54 a 58 anos, de R$ 11,9 mil 
para R$ 19,1 mil. Segundo a ANS7 o tratamento de um 
beneficiário idoso custa em torno de 6 vezes mais em 
exames complementares e quase 7 vezes mais em tera-
pias. Como a variação de custos entre a primeira e última 
faixa etária é maior do que seis vezes, o equacionamento 
exige que algumas gerações subsidiem outras.  Esse 
mecanismo será apresentado no item 6.2 deste Guia.

7 Painel de Precificação – Planos de Saúde 2016 – ANS

Formação dos Preços dos Planos de Saúde



Regras de Reajustes 
por faixa etária
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Este reajuste ocorre quando o beneficiário 
completa uma idade que ultrapassa o limite 
da faixa etária em que se encontrava antes. O 
contrato do plano de saúde deverá prever um percentual 
de aumento para cada mudança de faixa etária. Como já 
vimos anteriormente, esse raciocínio se baseia no fato de 
que, em geral, por questões naturais, quanto mais avança 
a idade da pessoa, mais necessários se tornam os cui-
dados com a saúde e mais frequente é a utilização de 
serviços dessa natureza. Há, portanto, aumento de risco e, 
com isso, aumento no gasto médio.

Faixas etárias previstas  
na legislação
As faixas e os percentuais a serem adotados para o rea-
juste devem estar claramente dispostos nos contratos.  
A definição de quais seriam essas faixas variou ao longo 
do tempo. Saiba como:

 As faixas eram inexistentes nas normas para con-
tratos até 1998, os contratos podiam estabelecê-las;

 Para os planos contratados entre 2 de janeiro 
de 1999 e 31 de dezembro de 2003, a Resolução 
CONSU 06/98 estabeleceu 7 faixas;

 A partir de 1º de janeiro de 2004, a Resolução 
Normativa - RN nº 63/03 estabeleceu 10 faixas.

Para esse tipo de aumento, as regras são as mesmas para  
planos coletivos ou individuais/familiares.
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A variação de preço na mudança de faixa etária, 
fixada pela operadora, respeita a relação de seis 
vezes entre o valor da última faixa e o da primeira. Já 
a RN nº 63 introduziu uma nova regra: a variação acu-
mulada entre a sétima e a décima faixas não poderá 
ser superior à variação acumulada entre a primeira 
e a sétima faixas.

A Tabela a seguir resume o conjunto das regras apli-
cáveis à fixação de preços por faixa etária dos planos 
de saúde e demonstra a relação das faixas etárias 
para os dois normativos:

A nova regra introduzida pela RN nº 63 busca reduzir 
os percentuais de variação nas últimas faixas etárias 
(acima de 49 anos), fazendo com que parte das varia-
ções que recairiam normalmente sobre as três últimas 
faixas sejam diluídas pelas primeiras sete faixas.

Se o percentual de reajuste não constar 
expressamente em seu contrato, a operadora 
não poderá aplicar esse aumento.
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Tabela 1 – Faixas etárias aplicáveis aos planos de saúde

POR CONTRATO  
CELEBRADO

RESOLUÇÃO CONSU  
Nº 06/98

(entre 1/01/99 e 31/12/03)

RESOLUÇÃO NORMATIVA  
Nº 63/03

(a partir de 1/01/04)

Faixas Etárias

7 faixas:

0 a 7

18 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 ou mais

10 faixas:

0 a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 ou mais

Percentuais de reajuste  
por faixa etária

Definidos no contrato

Razão entre a última e  
a primeira faixa etária

O valor fixado para a mensalidade na última faixa  
não pode ser maior do que 6 vezes o valor da primeira 
faixa etária

Demais regras

Não poderá haver aumento 
da mensalidade para 
beneficiário com 60 anos 
ou mais que permanece no 
plano há mais de 10 anos

A variação acumulada  
entre a 7ª e a 10ª faixas 
não poderá ser maior que  
a variação entre a 1ª e  
a 7ª faixas

Regras de Reajustes por Faixa Etária
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A nova regra amplia a solidariedade entre as gerações, 
abordada no item 6.2 a seguir, na expectativa das gera-
ções mais novas possuírem capacidade financeira para 
entrar no mercado de saúde suplementar, aderindo a um 
plano ou seguro privado de saúde.

Exemplo de como é feita a precificação  
de um plano:

O quadro a seguir apresenta um exemplo de precificação 
de um plano de saúde considerando as duas regras de 
limitação da variação entre as dez faixas etárias:

Gráfico 4 – Precificação considerando as dez faixas etárias

O valor fixado para a mensalidade 
na última faixa não pode ser 
maior do que 6 vezes o valor  
da 1a faixa etária

A variação acumulada entre a 7a e a 
10a faixa deve ser menor ou igual a 
variação entre a 1a e a 7a faixa
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Pacto Intergeracional
Existem diferentes formas de precificar os planos de 
saúde, uma vez conhecido o perfil etário do gasto 
médio ou o risco:

 solidariedade entre toda a população, tam-
bém chamado de Community Rating;

 individualismo extremo – cada qual pagan do 
conforme o risco de sua idade ou mesmo o 
risco pessoal;

 a opção brasileira, que embute uma solida-
riedade parcial implícita entre as gerações.

Se a opção fosse adotar um preço único para todos 
independentemente da idade – mutualismo e solida-
riedade entre toda a população segurada – os jovens 
teriam que arcar com uma mensalidade muito mais 
alta do plano, ao contrário dos idosos.

Regras de Reajustes por Faixa Etária

Se a opção fosse adotar um preço único para 
todos independentemente da idade os jovens 
teriam que arcar com uma mensalidade muito 
mais alta do plano, ao contrário dos idosos.

A resposta seria a adesão de idosos, com maiores pro-
blemas de saúde, e o desinteresse de pessoas mais 
jovens em aderir ao plano, fenômeno conhecido como 
seleção adversa. Com isso, o valor da mensalidade 
tenderia ao perfil do idoso.
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Gráfico 5 –  Custo assistencial médio por beneficiário e linha  
 da precificação hipotética segundo faixa etária¹

Fonte: Pesquisa Unidas 2015. Linha de precificação hipotética aderente às regras da ANS. Custo assistencial 
anual por beneficiário conforme a média por sexo apresentada no gráfico 2.

Por outro lado, a opção diametralmente oposta seria 
precificar para cada idade, conforme seu risco, eli-
minando a seleção adversa. Essa opção criaria difi-
culdades para os idosos manterem seus planos, pois 
poucos teriam renda para pagar. 

A regulamentação de diferenciação dos preços por 
faixa etária optou por um modelo intermediário 
misto, que traduz uma escolha da sociedade brasi-
leira de um pacto implícito entre gerações. Segundo 
o modelo, as pessoas mais jovens são chamadas a 
contribuir para o financiamento do plano dos idosos 
(linha pontilhada no gráfico a seguir).
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Se os preços dos planos de saúde estão 
altos frente à renda média da faixa acima 
de 59 anos, estão baixos frente ao custo 
médio per capita acima dessa idade.

As pessoas mais jovens contribuem com parte do 
financiamento do plano dos idosos, a partir de regras 
que veremos a seguir mais detalhadamente, que 
limitam o preço cobrado dos idosos a no máximo 
seis vezes o preço cobrado da primeira faixa etária.

Se os preços dos planos de saúde estão altos frente à 
renda média da faixa acima de 59 anos, estão baixos 
frente ao custo médio per capita acima dessa idade.

Regras de Reajustes por Faixa Etária

As pessoas em idade ativa, em geral, têm um prêmio, ou mensalidade,  
acima do necessário para a cobertura do risco para que os idosos possam  
ter um prêmio, ou mensalidade, abaixo do necessário para cobrir seu risco.
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Por que existem faixas  
etárias diferenciadas,  
antes de 1º de janeiro de  
2004 e a partir dessa data?
Porque em 1º de janeiro de 2004 entrou em vigor o Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741, de 01/10/2003), que proibiu a discriminação do idoso nos planos de saúde 
pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, considerando idosos 
aqueles com 60 anos ou mais. Com a publicação desta lei, foi necessário redefinir 
as faixas etárias regulamentadas, sendo editada a Resolução Normativa nº 63/03.

O reajuste por variação de custos não foi alterado pelo Estatuto do Idoso, pois 
não é aplicado em função da idade. Assim, os planos de saúde de pessoas com 60 
anos ou mais, contratados a partir de 01/01/2004, terão apenas o reajuste anual. 

As regras de reajuste de mensalidade por faixas etárias dependem da data de 
contratação do plano.

 Até 1998, o contrato estabelece as regras;

 De 1999 a 2003 - 7 faixas com possibilidade de variações até os 70 anos;

 A partir de 2004 - 10 faixas, sendo a última variação aos 59 anos.

No âmbito judicial existem diversas ações requerendo a aplicabilidade retroativa da 
Lei. No entanto, esta questão ainda não está pacificada pelo Judiciário. Uma linha 
entende que o Estatuto do Idoso se aplica a todas as pessoas que completarem 
60 anos a partir da vigência da Lei, não se submetendo às cláusulas contratuais 
firmadas anteriormente à Lei. Outra corrente se apoia na irretroatividade consti-
tucional ao entender que os contratos anteriores ao Estatuto do Idoso mantêm 
válidas suas cláusulas, podendo, nesses casos, haver reajustes após os 60 anos de 
idade, conforme as cláusulas contratuais firmadas anteriormente à Lei.
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Nesse caso, o reajuste deve ser aplicado conforme 
a tabela de faixa etária e os percentuais de variação 
estabelecidos em seu contrato. Caso haja a previsão 
do reajuste por mudança de faixa etária no contrato, 
porém sem os percentuais de variação, a operadora de 
planos de saúde não poderá efetuar os reajustes. Só 
poderá efetuá-los se atendidos requisitos específicos 
detalhados na Súmula Normativa nº 03/01 da ANS8.

Cabe ressaltar que, anteriormente à Lei 9.656/98, os 
seguros-saúde e os planos de saúde precificavam por 
faixa etária de acordo com o risco inerente à idade, ou 
seja, cada um pagaria conforme o risco de sua idade, 
além da possibilidade de estabelecerem faixas acima 
de 60 anos.

8 Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão 
consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais 
informadas pelas operadoras, para fins de verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no 
inciso IV do § 1º do art35- E, da Lei nº 9.656, de 1998.

Como é feito o reajuste por 
mudança de faixa, se o meu 
plano for anterior à Lei 9.656/98
Contratado antes de 1º de janeiro de 1999

Regras de Reajustes por Faixa Etária

Caso haja a previsão do reajuste por mudança 
de faixa etária no contrato, porém sem os 
percentuais de variação, a operadora de planos 
de saúde não poderá efetuar os reajustes.



Evolução
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Evolução dos custos
A tendência de aumentos de preços dos materiais e ser-
viços hospitalares, medicamentos, honorários médicos, 
exames, entre outros, acima dos índices gerais de 
inflação, vem se manifestando há muitos anos no Brasil. 
O mesmo ocorre em outros países que, independen-
temente do grau de desenvolvimento social, buscam 
equalizar a capacidade de financiamento público-pri-
vado com os crescentes custos da assistência à saúde. O 
resultado é o crescimento das despesas per capita com 
saúde muito acima dos índices de inflação, como mostra 
o gráfico 6, na realidade dos EUA.

Gráfico 6 – EUA - Variação (%) da despesa assistencial  
 per capita e inflação

Fontes: Centers for Medicare & Medicaid Services, Office of the Actuary.  U.S. Bureau of Labor Statistics.

Nota: 2017 - Projeção - Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC). Consumer Price Index considera a 
média mensal de cada ano.
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O gráfico a seguir demonstra que a variação dos 
custos com assistência médico-hospitalar se mostra 
sistematicamente mais alta do que o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Essa defa-
sagem não vem sendo integralmente compen-
sada nos reajustes das mensalidades dos planos e 
seguros de saúde. Isso ocorre pela impossibilidade 
de absorver os reajustes pela pessoa jurídica con-
tratante e pela metodologia aplicada nos contratos 
individuais. É isso que explica a tendência de alta 
nos índices de sinistralidade das operadoras que 
prestam assistência médico-hospitalar.

Gráfico 6 –  Brasil – Variação (%) da despesa assistencial  
 per capita na Saúde Suplementar e IPCA

Fontes: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS - Tabnet. IBGE - ìndice de reajuste ANS - disponível 
em http://www.ans.gov.br/. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA - Extraído em dez/17.

Notas: 1 IPCA - últimos doze meses terminados em abril de cada ano. 2 Para o cálculo da variação acumulada da 
despesa assistencial per capita, não foram consideradas as despesas assistenciais e o número de beneficiários 
das modalidades: Administradoras de benefícios, Cooperativa odontológica e Odontologia de grupo. Considera 
a média de beneficiários nos quatro trimestres de cada ano. 
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38,8%
EUA

76,9%
Brasil

Despesa assistencial  
per capita 

(2002 - 2017)

Despesa assistencial  
per capita 

(2002 - 2017)

No Brasil, a despesa assistencial per capita na saúde 
suplementar, entre 2002 e 2017, cresceu 387,4%, 
enquanto a variação acumulada do IPCA foi de 175,5%. 
Em termos reais, o crescimento acumulado da despesa 
assistencial per capita foi de 76,9%, acima da inflação 
e muito acima da taxa observada nos Estados Unidos 
(38,8% acima da inflação americana).

CRESCIMENTO ACIMA DA INFLAÇÃO

Brasil Estados Unidos

Despesa assistencial 387,4% 89,2%

Inflação 175,5% 36,3%

Despesa assistencial real per capita 76,9% 38,8%

Tabela 2 – Variação Acumulada (Brasil e EUA) 2002 – 2017

Evolução
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Encontram-se no tópico 10.2 deste guia informações 
detalhadas e abordagem mais ampla sobre a questão 
da sinistralidade dos planos e seguros de saúde.

Gráfico 7 –  Sinistralidade (%) – Planos de assistência 
 médica segundo a modalidade

Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - 
Extraído em 5/6/18. Elaboração: FenaSaúde.

O aumento dos custos per capita na saúde e a tendência de 
continuidade desse quadro estão associados, em grande parte, 
às novas tecnologias capazes de expandir o número de trata-
mentos e, logicamente, ampliar o consumo na área da saúde e 
prolongar a vida.

Em diversos setores econômicos a inovação tecnológica pode 
melhorar a qualidade do produto, a produtividade e, como 
consequência, a redução do custo do produto ou serviço.
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No setor de saúde não é bem assim: novas tecnologias são dis-
ponibilizadas pela indústria de materiais e equipamentos hospi-
talares com acentuada frequência. Medicamentos e exames de 
alta complexidade, na maioria importados, são incorporados aos 
tratamentos demandados pelos beneficiários de planos de saúde.

A consequência disso é que o ritmo acelerado de inovações, 
característico dos tempos atuais, faz com que as novidades sejam 
incorporadas à prática assistencial diária antes que aquela já em 
uso alcance sua maturidade em termos de retorno econômico. 
Isso impede que a tecnologia reduza custos na saúde privada.

Se por um lado as operadoras não têm a possibilidade de exercer 
algum tipo de controle sobre a utilização das novas tecnologias 
incorporadas ao rol de coberturas a cada dois anos pela ANS, ava-
liando o custo-efetividade a ser obtido, por outro são submetidas 
a uma forte limitação de repasse dos custos para as mensalidades.

Por um lado, enfrenta-se a incorporação de novas tecnologias ao 
rol de coberturas sem a devida avaliação do custo-efetividade, 
e, por outro, a forte limitação regulatória de repasse dos custos 
crescentes para as mensalidades.

Por um lado, enfrenta-se a incorporação de 
novas tecnologias ao rol de coberturas sem a 
devida avaliação do custo-efetividade, e, por 
outro, a forte limitação regulatória de repasse 
dos custos crescentes para as mensalidades.

Evolução



Controle de Preços  
dos planos de sáude
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A configuração do plano de saúde e seus preços 
de venda, estabelecidos por faixa etária, são 
de livre determinação das operadoras.

O mercado de Saúde Suplementar é essencialmente 
concorrencial, com possiveis exceções em algumas loca-
lidades na modalidade de contratação individual. Sendo 
assim não há justificativa para que se estabeleça o con-
trole de preços por parte do Estado. 

Para comercializar o plano de saúde, as operadoras devem 
submeter à ANS um estudo atuarial-financeiro, denomi-
nado Nota Técnica de Registro de Produto – NTPR9, para 
planos individuais ou familiares, coletivos por adesão e 
coletivos empresariais até 30 beneficiários. 

Essa Nota demonstra os custos dos serviços de assistência 
em cada faixa etária e os valores comerciais a serem prati-
cados, evidenciando os percentuais de variação do preço 
e a razão de sua existência. Com o documento, a ANS 
avalia a fundamentação técnico-atuarial das variações 
de preço por faixa etária e se os preços serão suficientes 
para cobrir as despesas assistenciais, administrativas e de 
comercialização do plano. 

A amplitude da cobertura assistencial do plano gradua 
o nível dos preços do produto. As possibilidades com 
relação aos tipos de cobertura estão descritas na seção 
10.3  deste guia. 

9  É o documento que justifica a formação inicial dos preços dos planos de saúde por meio de cálculos atuariais.



Sustentabilidade  
do sistema
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A pressão de gastos na assistência à saúde está diretamente 
relacionada às aspirações legítimas do consumidor de viver 
mais e melhor. Isso significa ter acesso a todos os avanços 
em termos de medicamentos, tratamentos e equipamentos. 
Esse crescimento de gastos superiores aos índices médios 
de variação dos preços da economia e ao crescimento da 
renda das famílias, no entanto, inibe a capacidade ou dispo-
sição de pagar das pessoas e empresas. 

No Brasil, como em outros países, a estrutura de pagamento 
da assistência médica privada é feita por itens de despesas 
médico-hospitalares, incentivando a maior utilização de 
exames complexos e maior uso de materiais caros, nem 
sempre com comprovação ou registro do grau de benefício 
obtido pelos pacientes.

Fatores que impactam os custos e a utilização  
per capita do plano:

A falta de conscientização e de conhecimento 
es pe cífico dos beneficiários sobre o uso criterioso 
dos serviços cobertos pelo plano;

Os efeitos da extensão do envelhecimento com 
o aumento da proporção de idosos na população 
decorrente da maior expectativa de vida;

Ampliação e incorporação de novas tecnologias ao 
rol de coberturas obrigatórias aplicadas aos con-
tratos já comercializados, sem a devida previsão do 
custo no cálculo atuarial;

Substituição de materiais e medicamentos menos 
onerosos por outros mais caros no âmbito dos ser-
viços prestados na rede hospitalar privada;

A judicialização da saúde;

O desperdício resultante de indicações inadequadas.

Aposentadoria ou Demissão

Pressão de gastos na saúde
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Como consequência, os consumidores e empresas se 
deparam com a gradativa redução das pequenas e 
médias operadoras por fusões, incorporações ou sim-
ples fechamento da empresa; e a maior necessidade de 
escala, para fazer frente aos riscos crescentes do negócio.

Esse quadro vem expondo um número crescente de 
operadoras, particularmente entre as de menor porte, 
a enormes dificuldades financeiras. A tabela a seguir 
mostra que nos últimos anos, a sinistralidade do setor 
permanece acima de 83%, comprimindo o resultado ope-
racional do setor.

Assistência Médica

Descrição 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Contraprestações Efetivas 94,1 107,8 125,3 142,0 160,4 178,3

Eventos/Sinistros Indenizáveis 79,0 89,8 105,2 118,7 135,6 149,1

Resultado das operações com 
plano de assistência à saúde 15,1 18,0 20,1 23,3 24,8 29,2

Sinistralidade (%) 83,9 83,3 84,0 83,6 84,6 83,6

Despesa administrativa 13,3 14,0 15,6 16,4 17,9 18,8

Despesa de Comercialização 3,0 3,3 3,9 4,5 5,0 5,0

Resultado Operacional -1,1 0,8 0,6 2,4 1,8 5,4

Tabela 3 – Resultado operacional - Mercado (R$ bilhões)

Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - 
Extraído em 5/6/18. Elaboração: FenaSaúde. 
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Utilização adequada e 
responsável do Plano
Assim como se espera do consumidor o uso cons-
ciente da água, da energia elétrica e de todos os 
bens comuns, é preciso que se tenha a mesma ati-
tude no uso do plano de saúde. A partir do entendi-
mento de que o plano de saúde é um seguro coletivo, 
quando você precisar usar, as despesas serão pagas 
por todos os outros participantes. Dessa forma, o 
uso consciente do plano de saúde beneficia a todos 
e pode até diminuir os reajustes nas mensalidades.

A forma de funcionamento dos planos de saúde faz com 
que, muitas vezes, o beneficiário tenha a impressão 
de que os serviços de saúde são gratuitos. Essa per-
cepção se dá pois se paga o plano em um momento 
e se usa em outro, separado. Isso faz com que haja 
uso excessivo dos serviços assistenciais – como repetir 
procedimentos sem justificativa ou escolher os mais 
dispendiosos mesmo na existência de procedimentos 
mais econômicos e igualmente eficazes.

O uso consciente do plano de saúde beneficia  
a todos e pode até diminuir os reajustes  
nas mensalidades.
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Apesar de ser direito de todos, 
procure deixar o SUS para quem não 
tem plano de saúde. O SUS gera o 
registro de todos esses atendimentos 
por meio um sistema de controle 
operacionalizado pela ANS, chamado 
de “Ressarcimento ao SUS”, que 
emite cobranças, para as operadoras, 
das despesas realizadas por seus 
beneficiários.

AO SUS
RESSARCIMENTO
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Conheça orientações e dicas das operadoras para o 
bom uso do plano ou seguro de saúde:

O cartão de identificação do beneficiário é nomi-
nativo e intransferível. A utilização por terceiros é 
considerada fraude;

Apesar de ser direito de todos, procure deixar o 
SUS para quem não tem plano de saúde. O SUS 
gera o registro de todos esses atendimentos por 
meio um sistema de controle operacionalizado 
pela ANS, chamado de “Ressarcimento ao SUS”, 
que emite cobranças, para as operadoras, das 
despesas realizadas por seus beneficiários;

Se o caso não for de especialidade já definida, 
procure marcar sua consulta com um clínico 
geral, que irá examiná-lo e direcioná-lo ao espe-
cialista, se for o caso. A experiência internacional 
mostra que a grande maioria dos problemas pode 
ser resolvida em consultório;

Não faça exames médicos que não sejam necessá-
rios, pois assim você evita seus efeitos adversos em 
seu corpo. Guarde seus exames clínicos e sempre 
que for a uma consulta leve consigo os exames 
anteriores para auxiliar no diagnóstico médico;

Utilize o pronto-socorro somente em casos de 
Urgência (casos de acidentes pessoais ou com-
plicações na gestação) ou Emergência (casos que 
implicam risco imediato de vida ou de lesões irre-
paráveis ao paciente).
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Judicialização – Alternativa 
prejudicial ao próprio consumidor

A Constituição Federal de 1988 definiu nos artigos 196 e 
198 que a saúde é “direito de todos e dever do Estado” 
e admitiu, nos artigos 197 e 199, a participação da ini-
ciativa privada de forma complementar, vinculada ao 
SUS, por meio de convênios ou contratos de direito 
público. Aos particulares restou a atuação suplementar 
decorrente da relação contratual entre as operadoras 
de planos e seguro saúde e os beneficiários ou suas 
empresas, sindicatos ou associações, como também 
aquela tipicamente privada onde a assistência à saúde 
é remunerada diretamente pelo próprio interessado. 

Apesar da clareza constitucional separando os papéis 
público e privado na assistência à saúde, vemos que 
o consumidor é levado muitas vezes a acreditar que 
pode, por meios judiciais, obter um direito que não 
contratou da operadora do seu plano de saúde e pelo 
qual não pagou.

Esse comportamento busca obter vantagem sobre a 
maioria, comprometendo a mutualidade do sistema. 
As leis federais e as normas editadas pela Agência 
Reguladora estão sendo contestadas com decisões limi-
nares contra as operadoras dadas por juízes que, na 
presunção de que o beneficiário tem certa prerrogativa, 
sentenciam a seu favor. Nem sempre essa alternativa 
representa um direito legítimo do consumidor, se tor-
nando prejudicial ao próprio beneficiário do plano.

Essa judicialização que concede vantagens que, a rigor, 
não são devidas, é um poderoso estimulante da pró-
pria judicialização.
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No caso da incorporação de novas tecnologias aos tra-
tamentos médico-hospitalares, como invariavelmente 
as questões envolvem conhecimento extremamente 
específico, os juízes costumam conceder liminares auto-
rizando o uso de materiais mais caros. São inúmeros 
exemplos que exigem o enfrentamento desse problema 
na esfera judicial que envolve operadoras, beneficiários, 
empresas e prestadores, elevando o custo da assis-
tência à saúde e gerando insegurança para o equilíbrio 
econômico do setor.

Uma das consequências mais visíveis da judicialização, 
danosa ao setor da saúde suplementar por deseducar 
o consumidor, é o desestímulo ao investimento pri-
vado pela fragilização das regras e leis, afastando o 
empreendedorismo e comprometendo o desenvolvi-
mento do setor.

Uma das consequências mais visíveis da 
judicialização, danosa ao setor da saúde 
suplementar por deseducar o consumidor, 
é o desestímulo ao investimento privado 
pela fragilização das regras e leis, afastando 
o empreendedorismo e comprometendo o 
desenvolvimento do setor.



0Estrutura do Mercado  
de saúde suplementar
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A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) abrigou 
todas as diferentes modalidades de empresas 
que operavam planos e seguros de saúde, 
designando-as operadoras, mas respeitando a 
forma jurídica particular de cada modalidade.

Quanto aos tipos de atenção prestada, as operadoras de 
planos de assistência à saúde dividem-se em: empresas ou 
entidades que operam planos médico-hospitalares com ou 
sem odontologia ou obstetrícia; e, empresas ou entidades 
que operam exclusivamente planos odontológicos.

A saúde suplementar é um setor 
composto por sete modalidades 
de operadoras:

 Medicinas de grupo;

 Cooperativas médicas;

 Seguradoras especializadas em saúde;

 Autogestões;

 Filantropias;

 Odontologias de grupo e

 Cooperativas odontológicas

 Administradora de benefícios0Estrutura do Mercado  
de saúde suplementar

Estrutura do Mercado de  
Saúde Suplementar – Receita, 
Despesa e Sinistralidade do 
Setor Tipos de Cobertura  
do Plano de Saúde
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Além dessas modalidades de atuação no mercado, existem 
as Administradoras de Benefícios, não consideradas opera-
doras por não possuírem carteira própria de beneficiários e 
não assumirem o risco atuarial da carteira. 

Medicina de grupo e odontologia de grupo

A medicina de grupo comercializa planos de saúde para 
pessoas físicas e pessoas jurídicas. O beneficiário faz uso de 
uma estrutura assistencial própria e/ou credenciada (con-
tratada) pela operadora (médicos, hospitais, laboratórios 
e clínicas), ou seja, a operadora pode estruturar sua rede 
assistencial com prestação de serviços parcialmente ou 
integralmente própria, ou totalmente credenciada. 

A odontologia de grupo comercializa planos exclusivamente 
odontológicos, para pessoas físicas ou jurídicas. Estes 
podem constituir rede de serviços própria ou contratar ter-
ceiros. Os planos dessas operadoras podem ou não oferecer 
garantia de cobertura mediante reembolso.

Cooperativa médica e cooperativa odontológica

Operadora organizada segundo a Lei 5.764/1971 (Lei do 
Cooperativismo), a cooperativa é uma sociedade de pessoas 
sem fins lucrativos, formada pela associação autônoma de 
pelo menos 20 pessoas que se unem voluntariamente em 
uma sociedade coletiva e de interesse comum. Essas ope-
radoras podem comercializar planos para pessoa física ou 
jurídica, constituir uma rede de serviços própria ou con-
tratar terceiros. A cooperativa odontológica comercializa 
planos exclusivamente odontológicos.
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Seguradora especializada em saúde

Com a aprovação da Lei 9.656/98, que criou o Conselho de 
Saúde Suplementar – CONSU, e da Lei 9.961/00, que criou a 
ANS, o seguro-saúde foi equiparado ao plano privado de assis-
tência à saúde. A Lei 10.185/01 disciplinou o seguro-saúde 
como plano privado de assistência à saúde, e a sociedade 
seguradora especializada em saúde como operadora de plano 
de assistência à saúde. Para as seguradoras que já operavam 
seguro-saúde em 2001 foi determinado que providenciassem a 
especialização até 1º de julho daquele ano, quando passaram 
a ser disciplinadas pelo CONSU e pela ANS.

Por meio da RDC 65/2001 a ANS regulamentou esse seg-
men to, aplicando, no que coubesse, o disposto nas normas 
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Con-
selho Nacional de Seguros Privados – CNSP, publicadas até 
21/12/2000, cujas matérias não tivessem sido disciplinadas 
pela ANS e pelo CONSU. Em 2009 a RDC 65 foi revogada mar-
cando o fim da regulação da SUSEP que ainda alcançava as 
seguradoras especializadas em saúde.

Essas operadoras não possuem rede própria, mas devem ofe-
recer a garantia de cobertura por meio de rede referenciada ou 
mediante reembolso, uma vez que o beneficiário pode ou não 
aceitar a indicação feita pela seguradora. Quando o beneficiário 
escolhe um prestador referenciado a seguradora paga direta-
mente ao prestador de serviços integrantes da rede. Quando 
o beneficiário opta pela livre escolha de estabelecimentos 
ou profissionais de saúde não referenciados pela seguradora, 
recebe reembolso das despesas de acordo com limites estabe-
lecidos em contrato no prazo máximo de 30 dias após a entrega 
de toda a documentação solicitada pela operadora.
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Autogestão

Pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos 
que opera plano de saúde, criada por empresas, associa-
ções de pessoas físicas ou jurídicas, fundações, sindicatos, 
entidades de categorias profissionais ou assemelhados, com 
o objetivo de prestar assistência à saúde exclusivamente a 
seus empregados, ex-empregados, administradores, ex-ad-
ministradores, associados e dependentes do grupo fami-
liar até o quarto grau de parentesco consanguíneo, até o 
segundo grau de parentesco por afinidade, criança ou ado-
lescente sob guarda ou tutela, curatelado, cônjuge ou com-
panheiro dos beneficiários. Podem ser entidades públicas 
ou privadas patrocinadas, gerenciar o plano por intermédio 
do departamento de recursos humanos, ou ser constituídas 
por associação ou fundação, sem patrocinadora, para deter-
minada categoria profissional, e são impedidas de ofertar 
planos para o público em geral.

Filantropia

Entidades hospitalares sem fins lucrativos que operam Planos 
Privados de Assistência à Saúde e possuem o certificado 
de entidade beneficente de assistência social emitido pelo 
Ministério competente, dentro do prazo de validade, bem como 
a declaração de utilidade pública junto ao Ministério da Justiça 
ou junto aos Órgãos dos Governos Estaduais e Municipais, na 
forma da regulamentação normativa específica vigente.

Santas Casas da Misericórdia e hospitais de congregações, 
associações, fundações e sociedades beneficentes são exem-
plos de entidades que mantêm serviços de saúde benefi-
centes e operam planos de saúde.
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Administradora de benefícios

Empresa que propõe a contratação de plano coletivo na 
condição de estipulante ou que presta serviços para pes-
soas jurídicas contratantes de planos privados coletivos de 
assistência à saúde, podendo, inclusive, efetuar a cobrança 
ao beneficiário por delegação. Não assume o risco atuarial 
da carteira de beneficiários e atua na intermediação entre 
os clientes e os planos de saúde.

Santas Casas da Misericórdia e 
hospitais de congregações, associações, 
fundações e sociedades beneficentes 
são exemplos de entidades 
que mantêm serviços de saúde 
beneficentes e operam planos de saúde.

FILANTRÓPICAS
ENTIDADES
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Receita, Despesa e Sinistralidade do Setor

47,2
milhões

22,7
milhões

de beneficiários de planos 
de assistência médica 

com ou sem odontologia

de beneficiários de 
planos exclusivamente 

odontológicos

69,9
milhões

de vínculos contratuais 
entre planos médicos e 

odontológicos

Segundo dados da ANS existem (dezembro/2017)

Conforme os dados apresentados na Tabela a seguir, o 
setor de saúde suplementar atingiu uma receita total de 
R$ 208,8 bilhões, em 2017. O total das despesas chegou 
a R$ 198,5 bilhões com o pagamento a profissionais e 
estabelecimentos prestadores de serviços de assistência 
médico-hospitalar ou odontológica, com despesas admi-
nistrativas, de comercialização e impostos.
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A sistemática atual de contabilização do número de 
vínculos não permite identificar os casos de benefici-
ários que tem um plano médico e outro plano odon-
tológico independente. 

Pode-se afirmar que cerca de 25% da população bra-
sileira tem plano de saúde nas aproximadamente 
1.050 operadoras com registro ativo e beneficiários 
na ANS em dezembro de 2017.

Em 2015, o índice de sinistralidade foi de 84,6%, em 
média, nas operadoras com planos médicos, o que 
significa que para cada cem reais pagos pelos bene-
ficiários, aproximadamente oitenta e cinco reais foram 
utilizados na assistência à saúde. A parcela restante 
(16,4%) é utilizada para cobrir as despesas operacionais 
e administrativas (folha de pessoal, comissões de cor-
retagem, aluguéis, sistemas de informática, garantias 
financeiras, impostos, resultados para os acionistas 
etc): além de fornecer uma margem para o retorno ade-
quado ao investidor.

Pode-se afirmar que cerca de 25% da 
população brasileira tem plano de saúde nas 
aproximadamente 1.050 operadoras com 
registro ativo e beneficiários na ANS em 
dezembro de 2017.
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Como se nota, nesse período, as despesas totais superaram 
as receitas deixando para o setor como um todo um resul-
tado negativo. Obviamente, há no conjunto de operadoras 
aquelas que têm resultados positivos. 

O índice de Sinistralidade representa a razão entre as des-
pesas com assistência à saúde (pagamentos a profissionais 
de saúde, hospitais, clínicas, serviços, materiais e medica-
mentos hospitalares) e as receitas de contraprestações pro-
venientes das mensalidades dos beneficiários.

De modo geral, nas avaliações econômico-financeiras das 
operadoras e nos cálculos atuariais para comercialização dos 
planos, são considerados percentuais de sinistralidade que 
variam de 70 a 75%, para que além do financiamento das ope-
rações de assistência à saúde seja garantida margem suficiente 
para cobrir as demais despesas operacionais e administrativas.

Todavia, com o índice de sinistralidade média em torno de 
83,6%, para os planos de assistência médica, excetuando-se 
os exclusivamente odontológicos, que supera em muito os 

O índice de Sinistralidade representa a 
razão entre as despesas com assistência à 
saúde (pagamentos a profissionais de saúde, 
hospitais, clínicas, serviços, materiais e 
medicamentos hospitalares) e as receitas 
de contraprestações provenientes das 
mensalidades dos beneficiários.
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índices ideais, a liquidez do sistema e a solvência da maioria 
das operadoras de planos e seguros de saúde se tornam 
incertas. Os altos patamares de sinistralidade observados 
nas operadoras que prestam assistência médico-hospitalar 
se devem à dificuldade de repassar toda a variação de custos 
aos consumidores e à politica de reajuste dos planos indivi-
duais e familiares, que tem sua autorização expedida previa-
mente pela ANS.

Fontes: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - 
Extraído em 30/4/18. TabNet - ANS - Extraído em 6/6/18.

Notas: ¹Quantidade de operadoras com registro ativo e com beneficiários. ²Quantidade em milhões. 3Considera 
o resultado das operadoras que divulgaram o resultado de receita total. 4Considera o resultado das operadoras 
que divulgaram os resultados de despesa total. 5Relação entre despesa assistencial e receita de contrapresta-
ções. 6Considera os resultados das administradora de benefícios.

Modalidade
Dezembro/17 2017

Operadoras1 Beneficiários2 Receita Total 
(RS bilhões)3

Despesa Total 
(RS bilhões)4

Sinistralidades5  
(%)

Mercado6 1.061 69,9 208,8 198,5 82,1

Assitência 
médica 769 54,8 203,3 194,5 83,6

Cooperativa 
médica 294 4,9 70,7 67,9 82,4

Medicina de  
grupo 261 23,8 58,5 56,1 78,7

Seguradora  
especializada  
em saúde

9 7,1 42,7 40,5 86,8

Autogestão 160 4,9 25,2 24,1 94,5

Filantropia 45 1,1 6,1 5,9 79,4

Exclusivamente 
odontológico 292 15,1 3,7 2,7 45,1

Odontologia  
de grupo 187 11,9 2,8 1,9 40,3

Cooperativa 
odontológica 105 3,2 0,9 0,8 61,9

Tabela 4 – Estrutura do Mercado de Saúde Suplementa
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Tipos de Cobertura  
dos Planos de Saúde

Para a definição dos preços do plano, determinados con-
forme o perfil etário das despesas, também influenciam 
os seguintes principais fatores: a amplitude da cobertura, 
o tipo de contrato, a abrangência da cobertura, a rede 
prestadora de serviços, a acomodação hospitalar (quarto 
ou enfermaria), os mecanismos de regulação financeira 
(franquia e coparticipação). Alguns contratos possuem 
rede de livre escolha e a mensalidade varia de acordo 
com o tipo de reembolso.

A composição dos tipos de cobertura do plano, opção 
do consumidor, define o parâmetro de preços do plano.

A amplitude da cobertura é um fator determinante para a 
formação do preço, e quem define isso é a pessoa física 
ou jurídica que contrata a assistência à saúde. As ope-
radoras podem ofertar aos consumidores planos com 
cobertura ambulatorial, hospitalar com ou sem obste-
trícia, e odontológica. Essas coberturas, à exceção da obs-
tétrica, podem ser contratadas individualmente. Ou seja, 
pode-se optar por um plano apenas ambulatorial ou hos-
pitalar, ou odontológico.

Todas as operadoras que comercializam planos médicos 
devem dispor de um produto completo para oferecer  
ao contratante.

Esse plano é conhecido como referência e deve garantir, 
obrigatoriamente, a cobertura ambulatorial e hospitalar 
com obstetrícia, com acomodação em enfermaria.
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A segmentação dos planos foi estruturada pela ANS da 
seguinte forma:

 Ambulatorial (consultas, inclusive pré-natal, 
exames e cirurgias sem internação hospitalar);

 Hospitalar (internação hospitalar);

 Odontológica (consultas, exames e tratamentos 
odontológicos);

 Referência (assistência médico-hospitalar, com-
preendendo partos e tratamentos, no padrão de 
acomodação em enfermaria).

Abrangência da cobertura

É a área geográfica em que o beneficiário tem direito 
às coberturas contratadas no plano de saúde. Pode ser 
nacional, estadual, em um grupo de estados, municipal 
ou em um grupo de municípios. Um plano de cobertura 
nacional, obviamente, custa mais que aquele de abran-
gência mais restrita. Se o consumidor não tem o hábito 
de se deslocar entre as regiões do país, pode optar por 
uma área de cobertura menor.

A amplitude da cobertura é um fator 
determinante para a formação do preço, 
e quem define isso é a pessoa física ou 
jurídica que contrata a assistência à saúde. 
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Rede de prestadores

A rede é constituída por profissionais e estabeleci-
mentos de saúde. Os preços variam conforme a quanti-
dade e padrão de qualidade da rede. Ao organizar a rede 
de cada um dos produtos que disponibiliza no mercado, 
a operadora deve fazê-lo de forma a garantir o atendi-
mento das coberturas contratadas e da demanda pre-
vista para aquela região. 

Este é um item que interfere bastante no preço do plano 
de saúde, porque tem correlação direta com os preços 
praticados por esses profissionais e estabelecimentos 
de saúde. O consumidor ou a empresa que optar por 
profissionais ou serviços de renome, com uso de tecno-
logia de ponta, deverá ter consciência de que isto impli-
cará maior nível de preços do plano. O site da operadora 
deve disponibilizar a relação mais atualizada da rede de 
prestadores do seu plano.

quando o contrato prevê um fator multiplicador a 
ser aplicado sobre o valor unitário do procedimento 
na tabela praticada pela operadora.

de reembolso
Múltiplo
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Tipo de acomodação

O plano pode oferecer internação em quarto particular ou 
padrão enfermaria. Chama-se de serviço de hotelaria para opção 
de internação hospitalar em quarto particular, que implica custo 
maior pelo espaço das acomodações e pelos serviços de aten-
dimento e acompanhamento exclusivos. No caso da internação 
em enfermaria, esses custos são rateados com outros pacientes.

Reembolso

O plano ou seguro saúde pode ter a opção de reembolso com 
a livre escolha de estabelecimentos ou profissionais de saúde 
não credenciados ou referenciados pela operadora. Chama-se 
“múltiplo de reembolso” quando o contrato prevê um fator 
multiplicador a ser aplicado sobre o valor unitário do proce-
dimento na tabela praticada pela operadora. O fator pode ser 
de uma ou mais vezes o valor dessa tabela, a depender da 
negociação livremente estabelecida entre as partes.

Cabe destaque, ainda, para outra razão que influencia na dife-
renciação entre os preços dos planos individuais, em geral 
acima dos preços praticados para planos coletivos equiva-
lentes, que é a “seleção adversa”, presente nos planos indivi-
duais. Consumidores com pior autoavaliação sobre seu estado 
de saúde ou que efetivamente possuem histórico familiar de 
ocorrência de problemas de saúde apresentam maior probabi-
lidade de adquirir esses planos de saúde.

Entre os coletivos também se destaca uma maior probabilidade 
de ocorrência de “seleção adversa” nos planos por adesão, na 
medida em que grupos podem ser formados incluindo pessoas 
com alguma enfermidade antecedente. Ocorre, portanto, uma 
natural escala de preços entre eles, sendo os planos individuais 
mais caros do que os coletivos por adesão que, por sua vez, são 
mais caros que os coletivos empresariais.



Anexo
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Ano Reajustes

2018 10.00%

2017 13.55%

2016 13.57%

2015 13.55%

2014 9.65%

2013 9.04%

2012 7.93%

2011 7.69%

2010 6.73%

2009 6.76%

2008 5.48%

2007 5.76%

2006 8.89%

2005 11.69%

2004 11.75%

2003 9.27%

2002 7.69%

2001 8.71%

2000 5.42%

Fonte: ANS- Histórico de reajuste por Variação de Custo Pessoa Física.

Acesso em 26/6/2018. Elaboração FenaSaúde.

Índice de reajuste anual por variação de custo pessoa física, 
autorizado para planos de saúde individuais ou familiares 
contratados a partir de janeiro de 1999
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Fonte: ANS- Histórico dos reajustes autorizados para planos individuais antigos por Termo de Compromisso. 
Acesso em 6/6/2018. Elaboração FenaSaúde.

Notas: 1 Resíduo composto pelo resíduo de 2004 e a diferença de percentuais de 2005, descontando-se o saldo a 
devolver de 2004. 2 Resíduo referente a 2004.

Índices médios de reajuste anual por variação  
de custo pessoa física, por modalidade de operadora, 
autorizados para planos individuais ou familiares 
contratados anteriormente a 1999, para operadoras  
que celebraram Termo de Compromisso com a ANS

Ano Seguradoras  
Especializadas em saúde

Medicinas  
de Grupo (%)

2017 14,73
válido de julho/17 a junho/18

13,99
válido de julho/17 a junho/18

2016 13,47 14,11

2015 13,31 13,99

2014 10,79 9,65

2013 10,17 9,47 / 9,04

2012 9,37 7,93

2011 7,35 7,15

2010 10,91 7,30

2009 6,76 6,76

2008 7,12 6,24

2007 9,94 6,64

2006
resíduo1 11,57 11,46

2005

resíduo2
15,67

(8,76 / 9,02 / 2,92)
11,11

7,31 / 8,06
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Fonte: ANS-Reajustes aplicados pelas operadoras para contratos coletivos com até 30 beneficiários.Acesso em 
5/10/2018. Elaboração FenaSaúde.

Reajustes médios aplicados pelas operadoras para contratos 
coletivos com até 30 beneficiários (Pool de Risco)

Período Maio 2017 a Abril 2018

Segmento  
de operadoras

Reajuste médio1 
(%)

Beneficiários incluídos  
no agrupamento

Contrato incluídos  
no agrupamento

Medicina de grupo 17,5 2.107.256 482.458

Cooperativas 
médicas

16,4 1.581.068 226.524

Filantropia 13,7 100.539 17.025

Autogestão 9,6 55 9

Seguradoras 20,2 1.501.698 289.346

Mercado Saúde 
Suplementar 17,9 5.290.616 1.015.362
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Fonte: ANS-Reajustes aplicados pelas operadoras para contratos coletivos com até 30 beneficiários. Acesso em 
6/6/2018. Elaboração FenaSaúde.

Reajustes médios aplicados pelas operadoras para contratos 
coletivos com até 30 beneficiários (Pool de Risco) segundo a 
modalidade da operadora (2014-2018)
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Disclaimer 
2018 - Federação Nacional de Saúde Suplementar – FenaSaúde. Esta publicação foi desenvolvida 
com o objetivo de divulgar informações de interesse dos consumidores de planos privados de 
assistência à saúde. As questões foram abordadas de forma genérica e por isso podem suscitar 
dúvidas. Recorra à operadora do plano de saúde se necessitar de esclarecimentos sobre 
o seu contrato. A distribuição é gratuita. Esta publicação não deve ser reproduzida, total ou 
parcialmente, sem a citação da fonte. Todos as publicações podem ser acessadas, na íntegra, 
no site da FenaSaúde: http://www.fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes/guias-cartilhas/.

Conheça na íntegra a coletânea  
Planos e Seguros de Saúde – O que saber

DIÁLOGO  
COM O CONSUMIDOR  
DE PLANOS DE SAÚDE

O RESSEGURO  
NA SAÚDE  

SUPLEMENTAR

SOLVÊNCIA  
NO MERCADO DE  

SAÚDE SUPLEMENTAR



Nossa missão é contribuir para a 
consolidação do mercado privado de 
assistência à saúde, através da troca  
de experiências e avaliações de temas  
de interesse comum, do desenvolvimento 
de propostas para o crescimento e 
desenvolvimento do mercado e do nosso 
fortalecimento como representação 
institucional das operadoras privadas  
de saúde suplementar.

Missão
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