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As expressões gestão e gerenciamen to de 
risco são usuais em diversos ramos de seguro. No 
mercado de planos de saúde, são as operadoras de 
saúde as entidades que exercem intermediação fun-
damental no gerenciamento dos riscos de saúde das 
pessoas, pois são elas que oferecem cobertura para 
cuidados de saúde de necessidade incerta.

As garantias oferecidas pelas operadoras, por sua 
vez, dependem fundamentalmente dos dispositivos 
de desenho do produto escolhido pelo consumidor, 
ou seja, do que está previsto no contrato do plano de 
saúde, cabendo às operadoras a responsabilidade de 
prever e gerir adequadamente os recursos dos bene-
ficiários para fazer frente às coberturas assumidas. 
A essa responsabilidade de mensuração e gestão 
adequada dos recursos damos o nome de Gestão de 
Risco em Planos de Saúde que, dito em outras pala-
vras, é a aplicação sistemática de práticas de ava-
liação, controle e monitoramento de riscos segundo 
suas diversas fontes, com objetivo de agregar valor 
de curto e longo prazo. 

No mercado de planos de saúde, são as operadoras 
de saúde as entidades que exercem intermediação 
fundamental no gerenciamento dos riscos de saúde 
das pessoas, pois são elas que oferecem cobertura  
para cuidados de saúde de necessidade incerta.

O que é Gestão de Risco em Planos de Saúde?
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O plano de saúde é um dos maiores desejos 
dos brasileiros. Atualmente, o setor possui 47,2 
milhões beneficiários de planos médico-hospitalares 
e 23,4 milhões de beneficiários em planos exclusi-
vamente odontológicos e movimentou mais de 180 
bilhões de reais em 2017.

Apesar da relevância desempenhada na economia e 
no sistema de saúde brasileiro, os planos de saúde 
são, às vezes, produtos mal compreendidos com 
relação ao tipo de proteção que as operadoras são 
capazes de oferecer para seus beneficiários.

Como funcionam os  
planos de saúde?

47,2
milhões

23,4
milhões

de beneficiários de  
planos médico-

hospitalares

de beneficiários em 
planos exclusivamente 

odontológicos
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Hoje, os planos de saúde no Brasil são financiados em 
regime de mutualismo. Entende-se por mutualismo 
a associação um grupo de indivíduos com interesses 
comuns e legítimos, pagando uma mensalidade (prêmio, 
na linguagem do seguro) e formando um fundo coletivo 
utilizado para indenizar as eventuais perdas financeiras 
futuras de membros desse mesmo grupo ou custear 
os serviços de assistência à saúde que venham a ser 
necessários. Não existe, nesse sentido, nenhuma forma 
de retenção de recursos para cada beneficiário em par-
ticular, ou seja, não há acumulação. Se o beneficiário 
não usar o plano de saúde, isso não significa que ele 
detém recursos junto à operadora, pois, a mensalidade 
dos beneficiários que não usaram o plano de saúde foi 
usada para cobrir as despesas assistenciais dos benefi-
ciários que precisaram usá-lo. 

Além disso, a decisão de comprar um plano de saúde é 
voluntária nos tipos de contratação individual ou fami-
liar e coletivo por adesão, ou seja, as pessoas podem 
ou não adquirir a cobertura. Dada essa característica 
de liberdade de escolha, provavelmente, pessoas com 
maior chance de precisar do plano são as que têm a 
maior propensão em comprá-lo, se associando a esse 
grupo de indivíduos. É por isso que os planos de con-
tratação individual tendem a reunião no mutualismo 
um grupo de pessoas com um risco mais elevado e, 
portanto, requerendo um prêmio médio mais alto do 
que em correspondentes planos coletivos. Um exemplo 
desse efeito aparece claramente no perfil de idade 

O setor de planos de saúde movimentou no País 
mais de 180 bilhões de reais em 2017.
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das pessoas com e sem plano de saúde no Brasil: as 
pessoas com plano tendem a apresentar uma idade 
mais elevada, justamente porque esse grupo tem mais 
chance de precisar usar o plano de saúde.

Uma vez que a compra do plano de saúde é voluntária, 
que o mecanismo de financiamento é o mutualismo e 
que as pessoas possuem diferentes chances de pre-
cisar do plano de saúde, ou seja, possuem diferentes 
perfis de risco individual, é necessário, para tornar o 
sistema justo no sentido de promover acesso aos mais 
diferentes perfis de pessoas, promover algum tipo de 
diferenciação do prêmio com base na chance de usar 
o plano. Essa diferenciação se dá de duas formas no 
sistema de saúde suplementar brasileiro: por meio 
da diferenciação de mensalidades segundo a idade 
(grupos etários) e por meio da informação sobre 
doenças pré-existentes.

Entende-se por mutualismo a associação um 
grupo de indivíduos com interesses comuns 
e legítimos, pagando uma mensalidade e 
formando um fundo coletivo utilizado para 
indenizar as eventuais perdas financeiras 
futuras de membros desse mesmo grupo ou 
custear os serviços de assistência à saúde que 
venham a ser necessários.

O Financiamento dos Planos de Saúde



do risco saúde ao 
Risco Financeiro
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O plano de saúde é distinto de outros tipos 
de seguro porque a cobertura é da saúde do 
beneficiário.

Partindo dessa premissa, o risco, quando falamos 
de saúde, é então a consequência financeira de 
uma alteração no estado de saúde de uma pessoa. 
Essa mudança no estado de saúde pode acarretar 
despesas com bens e serviços de saúde para o tra-
tamento do doente, gastos com reabilitação e até 
perda de renda causada pela diminuição da capaci-
dade produtiva ou aposentadoria precoce.

A incerteza gerenciada nesse risco é, portanto, deter-
minada pelas condições de saúde de uma pessoa 
ou de um grupo delas. Estimar o desdobramento 
financeiro proporcionado pelo comprometimento da 
saúde, elencando toda a gama de recursos externos, 
como tecnologia médica, e decisões possíveis por 
parte prestadores e consumidores, é a essência da 
gestão dos riscos de saúde.

O que é o risco saúde?

A incerteza gerenciada no risco saúde é, 
portanto, determinada pelas condições de 
saúde de uma pessoa ou de um grupo delas.
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As operadoras têm a função de organizar o mútuo, 
que envolve a avaliação do risco, a definição do 
preço do plano, a cobrança e gestão financeira dos 
recursos, a organização da rede de assistência à 
saúde, pagamento aos prestadores e até a gestão de 
saúde de seus beneficiários.

Uma gama de produtos de seguro oferece proteção 
para as perdas relacionadas a problemas de saúde. 
Esses produtos são oferecidos pelas as operadoras 
de planos e seguros de saúde, que exercem, portanto 
pelo menos, três níveis de intermediação no pro-
cesso de gestão do risco: 

Qual a função das operadoras 
de planos de saúde?

As operadoras têm a função de organizar  
o mútuo, que envolve a avaliação do risco,  
a definição do preço do plano, a cobrança e gestão 
financeira dos recursos, a organização da rede de 
assistência à saúde, pagamento aos prestadores e 
até a gestão de saúde de seus beneficiários.
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Financeira

A intermediação financeira se refere ao gerenciamento dos 
recursos arrecadados, das provisões e reservas de dinheiro 
necessárias para a gestão do risco assumido no contrato.

Administrativa

A intermediação administrativa é relacionada à emissão dos con-
tratos, à cobrança e recebimento dos prêmios (contraprestações) 
e à liquidação de sinistros, isto é, à prestação da assistência ou 
apuração do dano para basear o cálculo da indenização. 

Técnica

A intermediação técnica é o próprio gerenciamento da carteira de 
beneficiários, que pode ser definido como o conjunto de riscos 
individuais, com seus diferentes graus de morbidade (probabili-
dade de ter a saúde comprometida e a gravidade dessas eventuais 
doenças) e comportamentos e atitudes pessoais com relação aos 
cuidados com a saúde. Esse gerenciamento do risco dos benefi-
ciários é o que permite a garantia do pagamento dos benefícios, 
quando se fazem necessários. Nessa etapa, é preciso levar em 
conta fatores como o tamanho do grupo de beneficiários, pois 
que se observam importantes economias de escala nesse setor, 
com reflexos no custeio da operadora (quanto maior o número 
de beneficiários menor o custo administrativo per capita) e na 
redução da incerteza ou variabilidade da despesa (também tanto 
menor quanto maior for o número de beneficiários).

Níveis de intermediação no processo de Gestão de Risco

Do Risco Saúde ao Risco Financeiro



a proteção de 
Planos de Saúde  
e seus desafios
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Dimensão Quantidade

Quando beneficiários definem  
qual plano de saúde estão  
adquirindo, eles também definem: 

a) o grau de intermediação financeira da opera-
dora, ou seja, o quanto cabe à operadora provi-
sionar de volume de recursos financeiros para 
fazer frente às despesas com saúde e

b) o quanto do risco de saúde estão detendo con-
sigo ou repassando para a operadora.

O quanto do risco de saúde está coberto no plano 
depende dos dispositivos de divisão de custos presentes 
no contrato. Quando indivíduos compram um plano sem 
nenhuma divisão de custos, estão transferindo todo o 
risco para a operadora. Se, por outro lado, decidem reter 
parte dos riscos na forma mecanismos financeiros de 
divisão de custos, estão aceitando um acordo no qual a 
cobertura do plano é parcial. Na prática, as operadoras 
podem dividir o risco de saúde com os indivíduos de 
algumas maneiras, como nas franquias e coparticipa-
ções, muitas vezes limitadas a um valor máximo de dis-
pêndio por parte do beneficiário, que são as mais usuais. 
As coparticipações podem ser na forma de um percen-
tual do valor do serviço ou de um valor fixo pelo serviço. 
As franquias, por sua vez, são mecanismos que definem 

Como medir o grau de proteção  
dos planos de saúde?
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1 Se a coparticipação percentual for de 40%, por exemplo, o serviço que prevê coparticipação tem seu preço 
reduzido para o beneficiário em 60%, mecanismo similar a um cupom de desconto.

um valor, dentro de um intervalo de tempo pré-defi-
nido, até o qual a operadora não tem responsabili-
dade de cobertura, quer nos casos de reembolso ao 
beneficiário do plano privado de assistência à saúde 
ou nos casos de pagamento à rede credenciada ou 
referenciada. Pela ótica do beneficiário, as copartici-
pações com valor percentual significam que o plano 
oferece o acesso aos serviços mediante uma redução 
direta de preço de forma similar a um cupom de des-
conto, ou seja, os serviços que possuem copartici-
pação percentual terão seus preços reduzidos para 
os beneficiários na proporção de: 1-valor percentual 
da coparticipação/1001. As franquias, por sua vez, têm 
a vantagem de oferecer cobertura financeira nas situ-
ações mais catastróficas deixando indivíduos certos 
quanto ao valor máximo que desembolsarão diante 
da necessidade de uso do plano de saúde.

A combinação desses dispositivos financeiros e do 
valor esperado da despesa assistencial da apólice é 
usada para medir a quantidade de proteção ofere-
cida por um contrato de plano de saúde no momento 
em que o contrato é redigido. Esse cálculo, nos EUA, 
é conhecido como “valor atuarial”, que indica aque 
indica a percentagem  do total de  gastos esperado 
com  assitência  médica  que  é coberto  pelo  plano, 

Nos EUA, o valor atuarial do plano é informado 
para os indivíduos antes da contratação do plano.
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Dimensão Qualidade

Observa-se, entre os planos de saúde, 
uma variação substancial da qualidade  
Que está relacionada à:

a) Amplitude e tipo da rede de atendimento: 
consumidores se preocupam com a rede de aten-
dimento (se houver) no que se refere à facilidade 
de acesso, dado pela quantidade de prestadores e 
no que se refere à habilidade desses prestadores 
em oferecer cuidados resolutivos e humanizados. 
Nesse sentido, é possível que os consumidores 
queiram maior disponibilidade de prestadores 
com mais experiência em sua condição particular.

b) Prazo da cobertura: os contratos coletivos têm 
prazo de vigência de um ano. Os contratos indivi-
duais, entretanto, possuem garantia de renovação 
automática, dispositivo que significa, no extremo, 
uma cobertura de vida inteira que pode ser com-
preendido como um diferencial de qualidade.

uma  vez estabelecidos os  mecanismos de  divisão 
de custos com o beneficiário. Nessa equação, o nume-
rador é o valor esperado do total de gastos com assi-
tência  pago pelo  plano  e o denominador  é o valor 
esperado  do total de  gastos pago pelo  plano  adicio-
nado do valor esperado do total de desembolso reali-
zado  pelo  beneficiário (custo  total com  os  eventos de 
saúde). Nos EUA, o valor atuarial do plano é informado 
para os indivíduos antes da contratação do plano.

A proteção de planos de saúde e seus desafios
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Existe um modelo  
de contrato ideal?
Uma questão frequente e associada à definição das 
dimensões qualidade de cobertura do plano de saúde é 
sobre qual o nível de cobertura ideal, ou seja, qual o nível 
mais eficiente de contrato. Esse tópico está frequente-
mente presente na pauta regulatória e tem gerado um 
debate importante no Brasil. Do ponto de vista concei-
tual esse nível ótimo de contrato depende da configu-
ração de fatores associados à presença de informação 
assimétrica no mercado.

esse nível ótimo de contrato  
depende da configuração de fatores 
associados à presença de informação 
assimétrica no mercado.

Do ponto
de vista conceitual
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O que é a assimetria informacional?

Uma das premissas usuais de mercados 
genéricos e que deve ser flexibilizada 
para o mercado de planos de saúde é  
a suposição de informação completa. 

Informação completa pressupõe que o comprador e o vendedor de um bem qual-
quer estão totalmente informados sobre as características desse bem, seu preço, 
quantidade e qualidade. A informação completa implica dois aspectos sobre a 
compreensão da natureza de um bem. A primeira é que não há nenhuma carac-
terística do bem que seja desconhecida. A segunda é de simetria - tanto o com-
prador quanto o vendedor têm as mesmas informações sobre o bem.

O mercado de planos de saúde apresenta, entretanto, informações parciais (quando 
nenhuma das partes detém total informação sobre o bem) e assimétricas. A infor-
mação é parcial no que tange à natureza probabilística e pessoal da saúde. Os indi-
víduos podem estar bem informados sobre seus riscos para a saúde, mas esses 
riscos continuam probabilísticos, ou seja, há alguma probabilidade de que um 
determinado indivíduo tenha um ataque cardíaco nos próximos dez anos e não é 
claro se esse risco pode ser quantificado com precisão e nem que todas as infor-
mações necessárias para quantificar esse risco estejam disponíveis. Além disso, 
pessoalmente, indivíduos vivenciam um mesmo problema de saúde de formas 
diferentes, sendo difícil prever e determinar custo/benefício das intervenções.  
A informação também é assimétrica, pois existem fortes incentivos para que ambas 
as partes retenham as informações na tentativa de aproveitar a assimetria. Os indi-
víduos têm um forte incentivo para disfarçar seu verdadeiro nível de risco de saúde, 
com receio de pagarem prêmios mais elevados e as operadoras podem optar por 
revelar seletivamente informações sobre a extensão da cobertura sem excluir infor-
mações necessárias ou violar o padrão de boa fé do contrato.

Outro resultado decorrente da assimetria de informações é a possibilidade de os pres-
tadores se comportarem de forma a lucrar com a vantagem informacional que detém 
em função da autoridade médica e induzirem o uso excessivo de serviços de saúde.

A proteção de planos de saúde e seus desafios
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O risco moral é um fenômeno  
relacionado ao efeito da cobertura de 
plano de saúde sobre preço dos serviços 
de saúde percebidos pelos beneficiários. 

Em um mercado tradicional, preços ajudam indivíduos a tomar decisões racionais 
de consumo no presente e de substituição intertemporal sobre o que consumir 
hoje e o que poupar para o amanhã. Pauly (1968) explica que o risco moral, nesse 
mesmo sentido, é a resposta racional de procurar mais cuidados médicos quando 
existe cobertura para esses cuidados comparativamente ao que seria demandado 
na sua ausência. A principal preocupação com o risco moral, como decorrente desse 
efeito preço, é que o plano de saúde pode induzir cuidados desnecessários para 
o reestabelecimento da saúde a partir de níveis de cobertura muito amplos. Uma 
analogia pode ser feita com uma conta de restaurante em que 5 pessoas combinam 
em dividir a conta de maneira igual. Nessa situação existe uma tendência de que o 
valor global da conta fique mais elevado, pois cada gasto adicional por um dos parti-
cipantes de $1 acarreta um acréscimo direto a sua quota individual de apenas $0,20.

As perdas econômicas diretas relacionadas ao risco moral incluem 

a) a elevação do custo de fornecer coberturas de plano de saúde, pois os 
carregamentos2 estão relacionados com o montante global dos sinistros, e, 

b) a redução da valorização do cuidado que é fornecido pelo plano de saúde, 
pois o cuidado adicional que uma pessoa recebe de plano de saúde pode ter 
baixo benefício, enquanto que uma pessoa que paga diretamente pela assis-
tência médica tenderia a comprar apenas serviços cujo benefício supere o custo. 

A existência de risco moral é uma das principais justificativas empregadas para a 
ausência de coberturas muito mais amplas em qualidade e quantidade.

2 Carregamento é a parcela do preço, não relacionado ao risco (por exemplo, despesas administrativas, impostos, 
despesas com comercialização e lucro).

Risco moral
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Seleção adversa

Seleção adversa refere-se à tendência 
dos indivíduos mais propensos a precisar 
do plano a procurar ou a se manter no 
contrato de plano de saúde.

A seleção adversa, também conhecida na literatura como anti-seleção, é definida 
como uma resposta racional à informação privada e é uma consideração impor-
tante porque impõe custos a todo o grupo de indivíduos que participam do mutu-
alismo: quando os indivíduos pagam um prêmio menor que os custos esperados, 
os demais membros do pool precisam compensar a diferença.

A seleção adversa se distingue do risco moral, pois ocorre antes de uma pessoa 
obter o plano de saúde, enquanto o risco moral ocorre após a cobertura.

A principal preocupação com a seleção adversa é que as operadoras de saúde 
decidam sub-financiar os planos em resposta ao uso de informações privadas pelo 
consumidor. Akerlof (1970) mostra uma situação extrema dos efeitos de seleção 
adversa no mercado de carros usados: vendedores sabem mais sobre o estado de 
seus carros do que os compradores e, na impossibilidade de diferenciar a qualidade 
dos carros, nenhum carro acaba vendido, levando à inviabilização do livre mercado. 
No caso do mercado de planos de saúde, o modelo sinaliza que planos de saúde 
podem não ser ofertados mesmo que haja disposição dos consumidores a pagar 
mais que o preço mínimo das operadoras. Esse argumento justifica o financiamento 
público de coberturas de saúde, sobretudo para grupos populacionais com elevado 
risco. Nos EUA, esse argumento foi usado para justificar o Medicare, programa de 
seguro com financiamento público para a população acima de 65 anos. Rothschild 
e Stiglitz (1976) mostraram que, num mercado competitivo e com informações pri-
vadas haverá um equilíbrio separador em que as pessoas de maior risco compram 
um contrato relativamente mais amplo a um prêmio maior, enquanto aqueles de 
menor risco compram um contrato mais restrito com prêmio menor, limitando a 
capacidade das companhias de obterem lucros econômicos.

A proteção de planos de saúde e seus desafios
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O ciclo de controle do produto é caracterizado 
como uma série de procedimentos de gerenciamento rea-
lizada continuamente com o objetivo de monitorar a expe-
riência, definir preços, provisões, reservas e subsidiar a 
tomada de decisões. Busca-se examinar de que forma 
ações e decisões tomadas no passado repercutiram sobre 
o desempenho dos objetivos, fornecendo o feedback dessa 
experiência como insumo para decisões e ações futuras. Em 
outras palavras, deve-se verificar se as melhores estimativas 
calculadas em anos anteriores se mostraram apropriadas 
nos anos subsequentes. Este teste de consistência faz parte 
do processo de validação que as operadoras devem realizar 
no cálculo das provisões técnicas.

Durante as etapas do ciclo existe uma importante inte-
ração entre profissionais de diversas áreas: atuários, 
médicos, coordenadores, subscritores, avaliadores de 
sinistro, equi pes de vendas, marketing e até ressegura-
dores, quando for o caso.

A figura abaixo, adaptada de Booth et al (2005), ilustra as 
etapas do ciclo de controle adaptadas ao plano de saúde. 

Precificação

Marketing 
e Vendas

SubscriçãoGerenciamento 
de Benefícios

Monitoramento 
da Experiência

Avaliação

Desenho do Produto
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O ponto de partida de um produto ou de uma linha produtos, é a definição do seu 
desenho. Os elementos essenciais do plano de saúde são:

 Definição do tipo de subscrição. Individual ou em grupo. São três formas 
de contratação possíveis: individual ou familiar, coletivo por adesão e 
coletivo empresarial

 Existência de garantia de renovação. Os contratos de adesão individual 
têm esse dispositivo garantido por lei.

 Abrangência geográfica da apólice. As opções são Nacional, Grupo de 
Estados (mínimo de dois estados), Estadual, Grupo de Municípios (mínimo 
dois e no máximo 50% dos municípios de um mesmo estado ou de outros 
estados, desde que não ultrapasse o limite de 50% de municípios de cada 
estado) e Municipal.

 Extensão da cobertura. A extensão da cobertura compreende a lista de 
procedimentos cobertos, os mecanismos financeiros de coparticipação 
e franquia previstos no contrato e as condições de carência. Os proce-
dimentos cobertos são previstos conforme a segmentação da apólice. 
Existem as seguintes segmentações possíveis: 

 Ambulatorial;
 Hospitalar com obstetrícia;
 Hospitalar sem obstetrícia;
 Odontológico;
 Referência;
 Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia; 
 Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia;
 Ambulatorial + Odontológico;
 Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico;
 Hospitalar sem Obstetrícia + Odontológico;
 Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico;
 Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia + Odontológico.
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Existe ainda a possibilidade da incorporação de coberturas adicionais às pre-
vistas no segmento do plano. A forma predominante dos contratos no Brasil é a 
de produtos com atendimento hospitalar e ambulatorial. Essa característica sina-
liza que beneficiários desejam coberturas que lhes propiciem tratamento médico 
amplo. Normalmente, esse tipo de configuração é mais proeminente em países 
com menor provisão estatal. 

 Divisão de custos. Os mecanismos financeiros de divisão de custo são per-
mitidos por lei, embora ainda com regulação insuficiente quanto a pata-
mares de máximo a ser desembolsado pelo segurado. O mecanismo mais 
tradicional é coparticipação que consiste na participação do beneficiário 
na despesa assistencial a ser paga diretamente à operadora, em caso de 
plano individual e familiar, ou à pessoa jurídica contratante, em caso de 
plano coletivo, após a realização de procedimento. A coparticipação pode 
ser definida como um valor percentual da despesa assistencial do proce-
dimento ou ainda como um montante fixo. Existe ainda outro dispositivo, 
a franquia, que é definida como o estabelecimento de valor até o qual 
a operadora não tem responsabilidade de cobertura, quer nos casos de 
reembolso ao beneficiário do plano privado de assistência à saúde ou nos 
casos de pagamento à rede credenciada ou referenciada. 

A forma predominante dos contratos  
no Brasil é a de produtos com  
atendimento hospitalar e ambulatorial.  
Essa característica sinaliza que beneficiários 
desejam coberturas que lhes propiciem 
tratamento médico amplo. 

O Ciclo de Controle de um plano de saúde



28 Gestão de Risco em Planos de Saúde

 Prazos de carência. Os prazos de carência são dispositivos opcionais para 
as operadoras e variam de acordo com o serviço: 24 horas para casos de 
urgência (acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional) e 
emergência (risco imediato à vida ou lesões irreparáveis), 300 dias para 
partos, excluídos os prematuros e decorrentes de complicações no pro-
cesso gestacional, e 24 meses para doenças e lesões preexistentes a serem 
informadas na Declaração de Saúde.

 Padrão de acomodação hospitalar. Para contratos com cobertura hospi-
talar há ainda a previsão de dois padrões de acomodação, em caso de 
internação: coletiva (enfermaria) e individual (quarto).

 Rede credenciada. Definição de rede credenciada, referenciada ou de 
livre escolha de prestadores. Na perspectiva de gerenciamento de risco, 
esse aspecto é fundamental, pois, em grande medida, decisões médicas 
determinam o volume e escopo de serviços que serão requeridos diante 
de um evento de saúde. Quando existe maior controle sobre a rede de 
prestadores, controle esse exercido através de mecanismos de paga-
mento indutores de performance e não de volume de serviços, há menor 
risco de desvios das despesas em relação ao valor incialmente planejado  
pela operadora.

Uma vez definidos os elementos da apólice, é feita a precificação do plano, que 
deve considerar os seguintes aspectos:

 Base de dados. Para calcular o prêmio, o atuário precisa ser capaz de 
estimar o custo futuro dos sinistros para cada segurado durante o prazo 
do contrato. As fontes de dados úteis para essas informações incluem 
estudos internacionais, dados da própria operadora ou de outras enti-
dades, mediante a manutenção da privacidade dos beneficiários.

 Metodologia de precificação. Usualmente a metodologia de precifi-
cação segmenta frequência e severidade dos sinistros, separados por 
componentes (gastos com acomodação hospitalar, com consultas e com 
exames de imagem, por exemplo) e por atributos de risco observáveis 
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dos segurados, tais como idade, sexo, ocupação, condição de vínculo na 
apólice e outros3.

 Possibilidades de classes de rating. Embora a precificação possa considerar 
uma gama de atributos de risco, existem normas regulatórias que esta-
belecem os critérios de agrupamento dos riscos. Atualmente, a Resolução 
Normativa nº 63, publicada pela ANS em dezembro de 2003, determina 10 
faixas etárias para a formação dos prêmios de risco e estabelece, para um 
mesmo produto, que o valor fixado para a última faixa etária (59 anos ou 
mais) não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18) 
e que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser 
superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

 Formação de preço. Existem três tipos de formação de preço: Pré-
estabelecido, Pós-estabelecido e Misto. No preço pré-estabelecido o valor 
do pagamento é calculado antes da utilização das coberturas contratadas. 
O pós-estabelecido é calculado após a realização das despesas com as 
coberturas contratadas, devendo ser limitado à contratação coletiva em 
caso de plano médico-hospitalar. Esse modelo é usado em opções de 
rateio, quando a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor 
total das despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano, 
independentemente da utilização da cobertura ou de custo operacional. 
Há ainda o modelo misto, permitido apenas em planos odontológicos.

 Inflação médica. A elevada inflação médica, entendida como a variação 
das despesas com assistência à saúde per capita, tem persistido como um 
desafio mundial. Considerações cuidadosas devem, portanto, ser feitas a 
respeito da estimativa dos níveis futuros de despesas médicas, levando 
em conta a frequência de uso, a qualidade, os feitos de substituição, a 
inflação geral, os avanços tecnológicos e os incentivos aos médicos.

Após as vendas, as operadoras passam a então a gerenciar os benefícios e monitor 
a experiência daquela linha de negócios.

3 Precificação e classes de rating são diferentes. A precificação usa o maior número de atributos possíveis.  
As classes de rating agregam os perfis e uniformizam os prêmios de acordo com a legislação.

O Ciclo de Controle de um plano de saúde
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Múltiplas perspectivas  
do gerenciamento de risco

Existem diferentes perspectivas de risco nas decisões 
relacionadas ao seguro saúde, com conotações de curto, 
médio e longo prazo, a depender dos objetivos. 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar pode requerer, 
por exemplo, que seguradoras mantenham capital sufi-
ciente para gerenciar riscos no horizonte de um ano. 
Segurados podem requerer a solvência em longo prazo, 
uma vez que desejam manter sua cobertura por um 
período maior. Seguradoras, por sua vez, gerenciam seus 
riscos a fim de atender a objetivos específicos do negócio 
e estão sujeitas às determinações de capital mínimo 
requerido pelo órgão regulatório.

Existem diferentes perspectivas de risco  
nas decisões relacionadas ao seguro saúde,  
com conotações de curto, médio e longo prazo, 
a depender dos objetivos. 
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O gerenciamento de risco das 
operadoras de planos de saúde

A causa primária de risco a que estão sujeitas ope-
radoras de saúde decorre da inadequação dos prê-
mios, ou seja, quando o total dos prêmios pagos 
pelos beneficiários não cobre as despesas assisten-
ciais e as despesas administrativas. 

Determinar prêmios adequados, porém, não é uma 
tarefa simples, visto que eles não dependem apenas 
de um problema de projeção incorreta da tendência 

a que estão sujeitas operadoras de saúde 
decorre da inadequação dos prêmios,  
ou seja, quando o total dos prêmios pagos 
pelos beneficiários não cobre as despesas 
assistenciais e as despesas administrativas.

A causa primária 
de risco
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de sinistros ou da morbidade do grupo de segurados. 
Existem condicionantes setoriais e internos que tornam 
essa avaliação complexa. As organizações devem estar 
atentas a todo o processo de gerenciamento de risco, 
identificando, mensurando e gerenciando, de acordo 
com seu perfil e objetivos, os mais relevantes.

O processo de gerenciamento de risco é baseado nas 
seguintes etapas:

 Definição a priori dos objetivos da organização, 
tais como: margem de lucro, criação de valor, miti-
gação de risco, solvência e market share;
 Identificação do risco;
 Avaliação do risco;
 Análise de ações possíveis;
 Escolha de uma combinação de ações;
 Monitoramento 

As organizações devem estar atentas a 
todo o processo de gerenciamento de risco, 
identificando, mensurando e gerenciando, 
de acordo com seu perfil e objetivos,  
os mais relevantes. 

Como operadoras gerenciam riscos de saúde?
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Definição a priori dos objetivos da organização

Identificação do risco

Nessa etapa, são levantadas possíveis causas e componentes do 
risco envolvidos sobre todo o negócio. O resultado prático é um 
registro dos riscos que afetam adversamente os objetivos esta-
belecidos pela organização. Nesse sentido, é importante enfatizar 
que os riscos são particulares da organização e podem evoluir de 
maneira diferente ao longo do tempo.

Um esforço de mapeamento dos principais riscos é necessário para 
orientar as etapas subsequentes do gerenciamento e destacar os 
mais relevantes para a operadora naquele determinado momento.

Avaliação do risco

A avaliação de riscos se refere à etapa na qual, uma vez identificados, 
os riscos são expressos por medidas apropriadas com o objetivo de 
quantificar e qualificar, em termos monetários, as suas consequên-
cias para a organização. São apontados os ganhos e perdas poten-
ciais, com base no grau de impacto que cada risco pode exercer 
sobre a atividade da operadora. Pode-se apurar, por exemplo, qual o 
reajuste anual necessário para reequilibrar os planos de saúde indi-
viduais, mas há um risco que a ANS autorize um reajuste menor que 
o necessário para aquela operadora.

Embora a avaliação de riscos requeira, muitas vezes, um grande 
esforço, incluindo avaliações qualitativas, é importante que eles não 
sejam ignorados simplesmente porque é difícil avaliar com precisão.
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Análise de ações possíveis e Escolha de uma  
combinação de ações

O desdobramento natural das etapas de identificação e ava-
liação consiste na análise e escolha de ações. Nessa etapa 
são analisados e comparados custos e benefícios relacio-
nados às possíveis ações da operadora.

Monitoramento

Esta etapa deve envolver o gerenciamento dos riscos pro-
priamente dito, uma vez que nem todos podem ser evitados 
completamente. No entanto, as probabilidades de ocor-
rência podem ser reduzidas e os potenciais impactos miti-
gados. Nessa etapa, operadoras podem optar por transferir 
os seus riscos ou mantê-los. Em ambos os casos, a alocação 
de capital deve ser suficiente para dar suporte à atividade da 
operadora mediante o seu apetite ao risco.

Como operadoras gerenciam riscos de saúde?



riscos de 
Subscrição
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No Brasil, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determina4, deter-
mina para fins de avaliação da suficiência do Patrimônio Líquido ou Patrimônio 
Social Ajustado a Operadora de Planos de Saúde, a consideração, no modelo pró-
prio, dos seguintes riscos: de Subscrição, Operacional, de Crédito, de Mercado e 
Risco Legal.

Dentre esses riscos, o de Subscrição é o de maior importância, pois ele é relacio-
nado à política de preços. 

Esse risco avalia as chances e os impactos decorrentes de um reajuste inade-
quado do preço, da própria subscrição de beneficiários, da reserva ou da defi-
nição do capital exigido para os planos de saúde. Em outras palavras, se qualquer 
um desses fatores se desviar adversamente daquele previsto haverá necessidade 
de um aporte adicional de recursos.

As várias dimensões do risco de subscrição incluem, entre outras:

 Antisseleção. Risco da estrutura de preços ou de benefícios daquela ope-
radora estar relativamente desalinhada com o restante do mercado e 
assim atrair ou manter beneficiários com maior chance de utilização do 
plano de saúde (riscos piores), ou ainda, repelir os com menor chance de 
utilização (riscos melhores).

 Autoridade ou concorrência. Quando pressões competitivas são de tal 
magnitude que os preços dos prêmios praticados comprometem a susten-
tabilidade dos benefícios, despesas, impostos e lucros esperados. Essas 
pressões sobre prêmios podem ser tanto uma estratégia deliberada da 
operadora ou podem ocorrer de forma desalinhada por meio de políticas 
de desconto excessivas.

4  Por meio da Instrução Normativa Nº 14, de 27 de dezembro de 2007.
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1 2 3

 Dados. O risco de que os dados usados para precificar o plano de saúde 
sejam inadequados ou incompletos.

 Viabilidade financeira de prestadores. Risco de que um prestador ou 
um grupo deles seja incapaz ou não deseje cumprir suas obrigações em 
função de insolvência ou quebra de contratos.

 Modelo de risco. Possibilidade de que o modelo usado para precificar o 
plano de saúde não reflita as dimensões do risco de preço inerente a ele 
de forma razoável e adequada.

 Regulatório / legislativo. Risco de a operadora ser impedida de cobrar um 
prêmio adequado ao perfil de risco do beneficiário e de revisar adequada-
mente, quando necessário.

 Tendência. O risco de tendência pode ser desagregado em três tipos: 

quando os preços 
dos bens e serviços 
de saúde se revelam 
significativamente 
diferentes daqueles 
assumidos na 
precificação do 
produto.

Alteração da 
frequência e  

da severidade

quando ocorre 
uma intensificação 
da severidade e 
ou da frequência 
de utilização dos 
serviços, configurando 
uma situação 
diferente do previsto 
no processo de 
precificação ou 
provisões do produto.

quando os preços 
não antecipam 
custos decorrentes 
de novas tecnologias 
que aumentam o 
custo do evento. 

Inflação Tecnologia
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Nos planos e seguros de saúde, a legislação determina que não há limite financeiro 
para o pagamento dos benefícios. Existe, entretanto, do ponto de vista individual, 
um limite físico – dado pela capacidade humana de receber intervenções médicas 
– e tecnológico – dado pela tecnologia disponível do rol de procedimentos previsto. 
A combinação desses limites oferece evidências sobre a perda máxima provável, 
que pode, por meio efeitos decorrentes de tendência, se deslocar gradualmente.

Em atendimento à legislação brasileira, a ANS instituiu o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde. Trata-se de uma lista, atualizada a cada dois anos, que contém 
todos os exames, procedimentos e tratamentos que os planos e seguros devem 
cobrir, de acordo com a assistência contratada.

 Subscrição. O risco da política de subscrição5 de uma operadora falhar em 
impedir a aceitação de um risco. As regras de subscrição são diferentes para 
planos de adesão individual e coletiva. No primeiro caso as limitações são 
mais rígidas e incluem a impossibilidade de negativa de oferta do contrato.

5  Processo pelo qual uma operadora analisa a possibilidade de fornecer uma cobertura solicitada por um prêmio 
acordado.

Nos planos e seguros de saúde, a legislação 
determina que não há limite financeiro para o 
pagamento dos benefícios. Existe, entretanto, 
do ponto de vista individual, um limite 
físico – dado pela capacidade humana de 
receber intervenções médicas – e tecnológico 
– dado pela tecnologia disponível do rol de 
procedimentos previsto. 

Risco de subscrição
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