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Apresentação
A saúde está novamente no topo do ranking das preocupações 

dos brasileiros. A pandemia tornou mais agudos alguns dos nossos 

problemas e algumas das nossas carências recorrentes. Mas, ao 

mesmo tempo, serviu para demonstrar a força e o vigor que pode 

ter um sistema de assistência à saúde que atue de maneira integrada, 

aproximando os subsistemas público e privado. Os desafios exigem 

enfrentamento urgente aos entraves e o aprofundamento das soluções.

Este documento apresenta diagnósticos e propostas da Federação 

Nacional de Saúde Suplementar – FenaSaúde àqueles que conduzirão 

nosso país pelos próximos quatro anos (2023 a 2026). A entidade 

representa um conjunto de 14 grupos de operadoras que possuem, juntas, 

participação de 41% no mercado de saúde suplementar. As associadas 

da FenaSaúde reúnem 32 milhões de beneficiários de planos e seguros 

privados de assistência à saúde e exclusivamente odontológicos.

Com suas propostas, a FenaSaúde espera colaborar para que o 

sistema suplementar de assistência à saúde se fortaleça e, desta forma, 

também favoreça o sistema público de saúde, com impactos positivos 

sobre a vida de cada um dos mais de 210 milhões de brasileiros.
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Nos próximos anos, a principal missão do 
setor é ampliar o acesso à saúde, em especial 
a consultas e exames, gargalo que precisa 
ser endereçado e cuja demanda foi agravada 
pela pandemia. A saúde suplementar é parte 
indissociável desse esforço. Atendemos hoje 
49,8 milhões de brasileiros em planos 
médico-hospitalares e 29,9 milhões em 
planos exclusivamente odontológicos.1

A saúde suplementar movimenta cerca 
de 3% do PIB brasileiro. Em abril de 
2022, 4,7 milhões de pessoas estavam 
empregadas na cadeia produtiva da saúde, 
considerando setores público e privado, 
entre empregos diretos e indiretos, de 
acordo com o Instituto de Estudos da 
Saúde Suplementar (IESS).2

Assim como os demais elos da cadeia 
de prestação de serviços de saúde, a 
saúde suplementar vem sendo impactada 
pelas profundas transformações sociais, 
econômicas e tecnológicas ocorridas 
nas últimas décadas. No entanto, o setor 
mantém-se sob uma regulação que data de 
24 anos atrás, que, no seu cerne, pouco se 
alterou desde que entrou em vigor. 

A FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde 
Suplementar) defende a modernização do 
marco regulatório do setor a fim de que ele 
potencialize a ampliação do acesso de mais 
pessoas à saúde suplementar, assim como 
abra caminho para mudanças no modelo 
da assistência oferecida aos brasileiros. 
Desde julho de 2021, esse tema está em 
discussão na comissão especial de revisão 
do marco legal da saúde suplementar (PL 
7.419/2016), na Câmara dos Deputados. 

Entre os aperfeiçoamentos necessários está 
a diversificação da oferta de opções de 
cobertura, a fim de proporcionar planos mais 
aderentes às necessidades e à capacidade de 
pagamento da população brasileira.

Neste aspecto, advogamos a possibilidade 
de criação de uma nova modalidade de 
cobertura, que estamos chamando de plano 
ambulatorial puro. Seria uma opção extra, 
adicional, a ser ofertada aos clientes. Dadas 
as suas características, essa nova categoria 
tende a ser mais acessível, ao mesmo tempo 
em que preserva a disponibilidade de 
especialistas e exames diagnósticos para os 
usuários. Importante ressaltar que o plano 
ambulatorial tal como existente nos moldes 
atuais continuará sendo obrigatoriamente 
comercializado e disponibilizado pelas 
operadoras. Ou seja, nada muda para quem 
já tem um plano contratado.

Na mesma direção, consideramos necessário 
alterar as regras aplicadas aos planos 
individuais para dar-lhes mais liberdade de 
comercialização, com regras competitivas 
para precificação e reajuste, baseadas na 
variação real dos custos assistenciais de cada 
operadora, mediante auditoria independente 
e com total transparência.

A agenda da saúde suplementar também 
contempla medidas voltadas a racionalizar 
o uso do sistema, aumentar a eficiência e 
reduzir custos, desafios em âmbito mundial. 
A tecnologia ocupa papel central nessa 
estratégia, e sua adoção e disponibilização 
pela rede suplementar de saúde exigem 
análises rigorosas de custo-efetividade. 
Assim, propomos a criação no país de uma 

Sumário executivo

1  Dados da ANS relativos a junho de 2022
2  Disponível em: https://www.iess.org.br/sites/default/files/2022-07/RECS_Abr22Brasil.pdf

 https://www.iess.org.br/sites/default/files/2022-07/RECS_Abr22Brasil.pdf
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agência única de avaliação de tecnologias 
em saúde, unificando os processos paralelos 
que hoje atendem ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) e aos planos de saúde.

Consideramos, ainda, que cabe ao poder 
público estimular e implementar um robusto 
sistema de intercâmbio de informações 
assistenciais baseado na interoperabilidade 
de dados, como premissa para a progressiva 
disseminação de uma medicina cada vez 
mais baseada em evidências no país. 
Neste sentido, é fundamental a adoção 
do prontuário eletrônico, para que o país 
avance em seus programas de saúde digital, 
sempre em estrito respeito à privacidade dos 
pacientes e em conformidade com a Lei Geral 
de Proteção de Dados. A tecnologia também 
irá ajudar a impulsionar o uso da telessaúde 
como instrumento de democratização do 
acesso no país.

Um sistema mais eficiente, que tenha o 
paciente no centro do cuidado, precisa 
incentivar a prevenção e a promoção da 
saúde. A atenção primária à saúde pode ser 
um dos caminhos para conduzir à melhoria 
efetiva da qualidade de vida das pessoas 
e à redução significativa de adoecimentos 
e agravos. Consideramos que a regulação 
atual precisa ser aperfeiçoada para estimular 
iniciativas das operadoras voltadas a 
promover boas práticas de saúde, permitindo 
recompensas pelo engajamento dos bene-
ficiários em programas de promoção de 
saúde e prevenção de riscos e doenças.

Por fim, ainda com foco no uso mais racional 
do sistema, faz-se necessário combater 
desperdícios que drenam recursos escassos 

Sumário executivo

3  Dados de junho de 2022. Disponível em: https://fenasaude.org.br/conheca-a-fenasaude/a-federacao/a-fenasaude.html

e que precisam ser melhor empregados no 
atendimento aos pacientes. É fundamental 
diminuir, por exemplo, a realização de 
exames desnecessários.

Defendemos, ainda, a expansão de novos 
modelos de franquias e coparticipação, 
que funcionam como instrumentos de 
compartilhamento de risco e cujo objetivo 
é permitir a cobrança de mensalidades 
mais baixas, fornecer estímulos para que o 
consumidor seja cada vez mais responsável 
por suas escolhas, reduzir desperdícios e ra-
cionalizar o uso das estruturas assistenciais.

Os desafios da saúde, de curto e de longo 
prazo, dependem do diagnóstico correto 
dos problemas, da correção de rumos e da 
adequada compreensão das dinâmicas do 
mercado. O dado positivo é que hoje há 
nítida convergência entre os agentes da 
cadeia de prestação de serviços de saúde sobre 
os problemas e as suas possíveis respostas. 
Operadoras, prestadores, beneficiários, 
contra tantes, fornecedores, reguladores e 
legisladores demonstram concordar que o 
modelo atual enfrentará muitas dificuldades 
para se manter sustentável, em razão da 
acelerada elevação dos custos.

Para lidar com esse cenário desafiador, 
este documento apresenta diagnósticos 
e propostas da FenaSaúde, entidade que 
representa um conjunto de 14 grupos 
de operadoras que possuem, juntas, 
participação de 41% do mercado de saúde 
suplementar. As associadas da FenaSaúde 
reúnem 32 milhões de beneficiários de 
planos e seguros privados de assistência à 
saúde e exclusivamente odontológicos.3

https://fenasaude.org.br/conheca-a-fenasaude/a-federacao/a-fenasaude.html
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O gasto em saúde no Brasil 
é, em termos relativos, 
elevado. São 9,6% do PIB, 
conforme dados do IBGE 
para 2019.4 Na comparação 
com países da Organização 
para a Cooperação e 
o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), 
observa-se que, como 
proporção do PIB, as 
despesas com saúde no 
Brasil são relativamente 
semelhantes à média 
do conjunto observado 
(8,8%), embora países 
como Alemanha, França e 
Reino Unido apresentem 
percentuais superiores 
ao nosso.

No Brasil, a maior parte 
dos gastos em saúde 
vem do setor privado: 
5,8% do PIB, que 
compreendem pagamento 
de mensalidades aos 
planos e seguros de saúde, 
pagamentos do próprio 
bolso a prestadores de 
serviço e compra de 

medicamentos. 
Em contrapartida, o 
Brasil possui uma das 
menores participações do 
governo (gasto público) 
em saúde, em proporção 
do PIB: 3,8%. 

O gasto em saúde per 
capita no Brasil atual-
mente, é de US$ 1.498. No 
orçamento das famílias 
brasileiras, a saúde 
corresponde a 13% 
do consumo total, o que 
a torna a quarta maior 
despesa, após habitação 
(36,6%), transporte (18,1%) 
e alimentação (17,5%), 
segundo o IBGE.5

O sistema de saúde 
suplementar funciona como 
grande distribuidor de 
recursos para esse imenso 
setor da economia. Com 
a saúde suplementar foi 
possível trazer grandes 
inovações e construir um 
parque tecnológico muito 
desenvolvido, em especial 

nos grandes centros 
urbanos.

As operadoras de planos 
e seguros de saúde 
recebem recursos de 
seus beneficiários, sejam 
empresas ou famílias, na 
forma de mensalidades, 
e os repassam a médicos, 
hospitais, enfermeiros, 
clínicas e laboratórios para 
pagar pelo atendimento 
prestado. Atuam, portanto, 
como facilitadoras dos 
pacientes no acesso à saúde 
de qualidade, promovendo 
segurança e agilidade.

Cerca de 85% da receita 
dos principais hospitais do 
país, ligados à Associação 
Nacional de Hospitais 
Privados (Anahp), provém 
dos planos de saúde.6 
Participação igualmente 
significativa é verificada 
na remuneração dos 
laboratórios de medicina 
diagnóstica: 54,3%, segundo 
a Abramed.7

4  Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101928_informativo.pdf
5  Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf
6  Disponível em: Observatório Anahp 2022. https://www.anahp.com.br/pdf/observatorio-2021.pdf 
7  Disponível em: https://abramed.org.br/publicacoes/painel-abramed/painel-abramed-2021-o-dna-do-diagnostico/
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https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101928_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf
https://www.anahp.com.br/pdf/observatorio-2021.pdf
https://abramed.org.br/publicacoes/painel-abramed/painel-abramed-2021-o-dna-do-diagnostico/
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Existem ao todo cerca de 
165 mil estabelecimentos 
de saúde que atendem 
planos privados no país, 
conforme números do 
Caderno de Informação 
da Saúde Suplementar da 
ANS.8 Entre eles, estão 

mais de 1.900 hospitais 
gerais e especializados, 
108 mil consultórios 
médicos, 33 mil clínicas e 
ambulatórios especializados 
e 14 mil unidades privadas 
de serviço de apoio ao 
diagnóstico e terapia.

Existem, também, em torno 
de 420 mil médicos que 
atendem o setor privado, 
seja com exclusividade, seja 
dividindo seu tempo com o 
SUS, segundo a publicação 
Demografia Médica no 
Brasil 2020.9

Estabelecimentos de saúde por atendimento a planos privados de saúde, 
segundo tipo (Brasil, março/2022)

TIPO DE ESTABELECIMENTO
Total de 

estabelecimentos 
de saúde no país

Atendem a 
planos privados

Absoluto Relativo

Clínica ou ambulatório especializado 58.913 33.532 56,9%

Consultório isolado 172.966 108.398 62,7%

Hospital especializado 1.006 523 52,0%

Hospital geral 5.419 1.963 36,2%

Policlínica 10.605 5.860 55,3%

Pronto socorro especializado 77 31 40,3%

Pronto socorro geral 301 42 14,0%

Unidade de serviço de apoio à diagnose e terapia 27.923 14.906 53,4%

Total 277.210 165.255 59,6%

Fonte: CNES/MS - 03/2022. Caderno de Informação da Saúde Suplementar – junho/2022

8  Disponível em: http://ftp.dadosabertos.ans.gov.br/FTP/PDA/Caderno_SS/2022/ 
9  Disponível em: https://www.fm.usp.br/fmusp/conteudo/DemografiaMedica2020_9DEZ.pdf

Ressalte-se, ainda, que proporção importante dos hospitais que atende ao SUS também é financiada 
por meio da saúde suplementar, uma vez que esses hospitais servem tanto o sistema público, 
quanto o sistema suplementar. Também fazem parte da extensa cadeia de prestação de serviços 
de saúde movimentada pela saúde suplementar os fabricantes e distribuidores de medicamentos e 
de órteses, próteses e materiais especiais.

Esses números demonstram que a saúde suplementar é essencial para o bom funcionamento de 
toda a cadeia de prestação de serviços de saúde voltada a curar e a salvar vidas.

http://ftp.dadosabertos.ans.gov.br/FTP/PDA/Caderno_SS/2022/ 
https://www.fm.usp.br/fmusp/conteudo/DemografiaMedica2020_9DEZ.pdf
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O atendimento à população pela 
saúde suplementar também se 
mostrou grande aliado do siste-
ma público de saúde durante a 
pandemia da Covid-19, desone-
rando o Estado tanto em termos 
de recursos financeiros quanto de 
demanda. Dessa forma, graças à 
atuação dos planos e seguros de 
saúde privados, as despesas go-
vernamentais com saúde pude-
ram e podem ser direcionadas à 
população que efetivamente não 
tem condições de ser coberta por 
planos de saúde e às ações estra-
tégicas de amplitude uni versal, 
otimizando o gasto e ampliando 
o valor per capita disponível.
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Fonte: CNES/DATASUS e RPS/ANS, abril/20 a junho/22

Nota: Nos leitos de UTI Adulto conveniados ao SUS foram considerados estabelecimentos de 
natureza jurídica pública que aparecem na base do RPS/ANS

 Leitos UTI Adulto Privados        Leitos UTI Adulto SUS

Quantidade de leitos UTI Adulto privados e 
conveniados com o SUS em prestadores 

das redes assistenciais da Saúde Suplementar

Durante os períodos mais críti-
cos da pandemia, a saúde suple-
mentar teve papel importante 
no aumento da oferta de leitos 
no âmbito do SUS. Basta dizer 
que, entre abril de 2020 e julho 
de 2021, foram acrescentados 
12.988 novos leitos de UTI adul-
tos para atendimento público 
na rede privada, o que repre-
sentou alta de 110%. Nos meses 
subsequentes, com o paulatino 
arrefecimento da disseminação 
do vírus, parte desses leitos foi 
sendo desmobilizada, mas, até 
junho de 2022, ainda era 22% 
superior a abril de 2020.
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 Absoluto      Proporção

Fonte: IBGE. Elaboração FenaSaúde
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Se, por um lado, a produção assistencial, a abrangência e o impacto 
financeiro refletem o imenso papel social e econômico da saúde 
suplementar, por outro, ajudam a compor um cenário de grandes desafios 
para o futuro, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Existem 
questões estruturais por trás disso. 

A primeira delas é o envelhecimento populacional. As pessoas estão 
vivendo mais, o que é muito positivo, mas também estão demandando 
mais cuidados por mais tempo. A transição demográfica está mudando a 
estrutura etária da população e, no caso brasileiro, pondo fim ao período 
do chamado bônus demográfico, em que a população jovem econo-
micamente ativa supera a população inativa, formada por crianças e idosos.

A segunda delas é a transição epidemiológica. A prevalência de doenças 
transmissíveis, como tínhamos até o século passado, deu lugar a um novo 
padrão em que predominam as doenças crônicas, cujo tratamento, além de 
caro, também se prolonga no tempo.

Já a terceira transformação estrutural é a transição tecnológica. Saúde 
é cada vez mais feita com inovação de ponta, com tecnologias específicas 
para cada paciente e que custam muito caro. Novas tecnologias, novos 
medicamentos, novos procedimentos são bem-vindos, pois ajudam a 
salvar mais vidas e a promover mais bem-estar. Mas também têm impactos 
relevantes nas despesas assistenciais.
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Em 2021, a inflação médica no mundo 
foi de 7,2%, conforme o Relatório 
Global de Taxas de Tendências de 
Custo Médico 2021, produzido pela 
Aon.10 Outro estudo, da Fundação Bill 
& Melinda Gates, prevê aumento de 82% 
dos gastos globais em saúde em dólar 
até 2050 – isso depois de já terem mais 
que dobrado nos últimos 25 anos.11 
Segundo o Banco Mundial, mantida a 
tendência atual, os gastos totais do 
SUS, que foram de R$ 303 bilhões 
em 2019, podem mais que dobrar até 
2030.12 

10 Disponível em: https://img.response.aonunited.com/Web/AonUnited/%7Bf169b530-39a0-4182-8c4d-a435fe8a801c%7D_2021-MedicalTrend-
DRAFT_pt-BR.pdf e https://aoninsights.com.au/2022-global-medical-trend-rates-report/ 
11 Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30841-4/fulltext 
12 Disponível em: http://jbes.com.br/wp-content/uploads/2022/03/JBES-Especialportugues-86-95.pdf

Fonte: Aon/’Global Medical Trend Rates Report’. *Projeção
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https://img.response.aonunited.com/Web/AonUnited/%7Bf169b530-39a0-4182-8c4d-a435fe8a801c%7D_2021-Med
https://img.response.aonunited.com/Web/AonUnited/%7Bf169b530-39a0-4182-8c4d-a435fe8a801c%7D_2021-Med
https://aoninsights.com.au/2022-global-medical-trend-rates-report/ 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30841-4/fulltext 
http://jbes.com.br/wp-content/uploads/2022/03/JBES-Especialportugues-86-95.pdf
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Em cenário de desafios crescentes a serem enfrentados por todo o 
sistema de saúde nos próximos anos, tanto no Brasil, com dificuldades 
particularmente relevantes em função das restrições fiscais, quanto no 
resto do mundo, uma vez que os custos em saúde tendem a se manterem 
em elevação, o papel da saúde suplementar no acesso a tratamentos, 
procedimentos, cirurgias, consultas e exames torna-se cada vez mais 
relevante. Incentivar a sua expansão torna-se, portanto, fundamental para 
fazer frente ao crescimento da demanda por serviços de saúde.

A variação dos custos médico-hospitalares no Brasil 
foi ainda mais severa. Dados do IESS (Instituto de 
Estudos da Saúde Suplementar), calculados a partir de 
uma amostra de beneficiários de planos individuais, 
apontam que o aumento, em 2021, foi de 25%. Trata-
se do maior patamar da série histórica, mais de duas 
vezes e meia o percentual do IPCA, índice oficial de 
preços, que foi de 10,1% no ano. Todas as categorias 
de procedimentos tiveram aumentos na casa de dois 
dígitos em 2021: exames, 25,3%; internações, 23,6%; 
consultas, 16,6%; terapias, 10,4%; e outros serviços 
ambulatoriais, 34,4%.
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13  Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)/Disponível em: https://www.iess.org.br/sites/default/files/2022-08/dez21.pdf

A Saúde no Brasil. A Saúde no Brasil. A Saúde no Brasil.

https://www.iess.org.br/sites/default/files/2022-08/dez21.pdf
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Origem e 
Regulação

O sistema suplementar 
de saúde organiza-se 
conforme o artigo 199 
da Constituição Federal, 
que, em seu parágrafo 1°, 
estabelece: “As instituições 
privadas poderão participar 
de forma complementar 
do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de 
direito público ou convênio, 
tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos”.

A intenção do legislador 
foi clara: em nosso país, 
saúde pública e saúde 
suplementar podem 
conviver sem problemas. 
A atividade dos planos 
e seguros de assistência 
à saúde privados foi 
regulamentada no 
Brasil por meio da lei n° 
9.656/1998, ainda em 
vigor, e é regulada pela 

Perfil, Abrangência e 
Alcance

Em junho de 2022 
eram cerca de 49,8 
milhões os beneficiários 
de planos médico-
hospitalares, conforme 
os dados mais recentes 
disponíveis14. 
Isso significa que cerca 
de 24% da população 
brasileira é coberta por 
algum plano de assistência 
médica, contingente maior 
que o da população da 
Espanha, por exemplo. 
Desde junho 
de 2020, os planos 
médico-hospitalares 
têm registrado seguidos 
aumentos no número 
de usuários. A alta 
acumulada no período é 
de 6,7%, com 3,1 milhões 
de novos beneficiários. 
Além disso, havia 29,9 
milhões de usuários de 
planos exclusivamente 
odontológicos em junho 
de 2022.

Saúde 
Suplementar

Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), criada 
em 2000 por meio da 
lei n° 9.961.

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

14  Disponível em: https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/sala-de-situacao.html

https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/sala-de-situacao.html
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Evolução dos beneficiários de planos de assistência médica
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Fonte: Sala de situação ANS (extraído em 5/8/2022)
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Evolução dos beneficiários de planos de assistência odontológica
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Fonte: Tabnet/Agência Nacional de Saúde Suplementar (extraído em agosto de 2022)
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Em junho de 2022, 694 operadoras de assistência médica e 341 de planos exclusivamente odon-
tológicos encontravam-se em atividade no país, incluindo seguradoras especializadas em saúde, 
medicinas de grupo, cooperativas médicas, autogestões, filantrópicas, odontologias de grupo e 
cooperativas odontológicas, além das administradoras de benefícios.15

Trata-se de setor em que a maior parte de operadoras de planos médico-hospitalares que o com-
põem (56%) é de pequeno porte, com até 20 mil beneficiários, cuja clientela está concentrada em 
cidades do interior do Brasil. Outros 33% das empresas são de médio porte, entre 20 mil e 100 mil 
vidas seguradas; e apenas 11% são operadoras classificadas como de grande porte, com mais de 
100 mil beneficiários cada.

Suplementar. Saúde Suplementar. Saúde Suplementar.

A maior parte das coberturas de planos 
médico-hospitalares são contratados por 
meio de planos coletivos. Eles respondem 
por pouco mais de 80% do total dos 
contratos e se dividem entre empresariais 
– que, em geral, são oferecidos pelas 
empresas a seus colaboradores – e de 
adesão, pelos quais associações de 
classe reúnem e ofertam planos a seus 
associados. Mais precisamente, 40,7 
milhões de beneficiários de assistência 
médica eram atendidos por planos 
coletivos em junho de 2022.

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar/Sala de Situação (extraído em agosto de 2022)

 Individual ou 
Familiar 
9.008.982

 Coletivo 
Empresarial 
34.492.731

 Coletivo por 
Adesão 
6.288.234

Beneficiários de Planos Médico-hospitalares

69%

13%

18%

15  Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar. Elaboração: FenaSaúde
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https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor
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Da mesma forma, a maior parte das 
coberturas de planos exclusivamente 
odontológicos são contratadas por meio 
de planos coletivos. Eles respondem 
por cerca de 83% do total dos contratos 
e se dividem entre empresariais e por 
adesão. Em junho de 2022, 24,6 milhões 
de beneficiários de planos odontológicos 
eram atendidos por planos coletivos.

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar/Sala de Situação (extraído em agosto de de 2022)

Beneficiários de Planos 
Exclusivamente Odontológicos

 Individual ou 
Familiar 
5.242.806

 Coletivo 
Empresarial 
21.778.196

 Coletivo por 
Adesão 
2.873.872

73%

10%

17%

16  Disponível em: https://www.iess.org.br/biblioteca/periodico/relatorio-de-emprego/58o-relatorio-de-emprego

A saúde suplementar movimenta cerca de 3% do PIB. Em março de 
2022, 4,7 milhões de pessoas estavam empregadas na cadeia produtiva 
da saúde, considerando setores público e privado, entre empregos 
diretos e indiretos, de acordo com o Instituto de Estudos da Saúde 
Suplementar – IESS.16

Em 2021, 1,653 bilhão de procedimentos médico-hospitalares 
e odontológicos foram intermediados pelas operadoras de planos e 
seguros de saúde. É o mais alto patamar da série histórica e representa 
alta de 23,5% em relação ao ano anterior, o primeiro da pandemia do 
coronavírus, e de 2,3% sobre 2019. Foram 138 milhões de atendimentos 
por mês, 4,5 milhões por dia, 188 mil por hora, 3 mil por minuto, entre 
exames, consultas, terapias, internações e procedimentos odontológicos.

https://www.iess.org.br/biblioteca/periodico/relatorio-de-emprego/58o-relatorio-de-emprego
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Em 2021, as receitas de contraprestação obtidas pelas operadoras, ou 
seja, oriundas de mensalidades pagas pelos beneficiários, somaram 
R$ 239 bilhões, enquanto as despesas assistenciais atingiram R$ 206 
bilhões. Isso significa que a sinistralidade média do setor – ou seja, a 
proporção entre o que é arrecadado e o que é repassado para pagar 
prestadores – foi de 86%, a mais alta da série histórica divulgada 
pela ANS. Portanto, considerando também o total de procedimentos 
realizados no período (1,653 bilhão), nunca antes o sistema de saúde 
suplementar foi tão demandado no país.

Quantidade de eventos,
por tipo de procedimento

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar/ Mapa Assistencial. Ano base: 2021

Internações 0,5% 7,7 milhões

Terapias 4,2% 69,7 milhões

Outros atendimentos 
ambulatoriais

10,4% 171,8 milhões

Procedimentos 
odontológicos

10,5% 174,2 milhões

Consultas médicas 14,2% 234,7 milhões

Exames 60,2% 995 milhões

22

Suplementar. Saúde Suplementar. Saúde Suplementar.
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Os Planos de Saúde e a Pandemia

Toda a cadeia de prestação de serviços de saúde foi fortemente desafiada 
pela pandemia. É certo que as operadoras de planos e seguros de saúde pri-
vados deram e vêm dando enormes contribuições para o enfrentamento da 
Covid-19. Em nenhum momento da pandemia, a saúde suplementar falhou. E, 
com isso, a atuação da rede privada evitou também que o SUS colapsasse e, ao 
mesmo tempo, assegurou que não faltasse atendimento a todos os brasileiros.

Segundo dados que a FenaSaúde vem compilando mensalmente a partir de 
levantamentos feitos junto a associadas, os investimentos em assistência à 
saúde realizados no atendimento de seus beneficiários desde o início da 
pandemia, de março de 2020 a junho de 2022, ultrapassam R$ 116 bilhões, 
entre internações Covid e não Covid e testes RT-PCR e sorológicos.

Desde a chegada do coronavírus, foram cobertas pelas operadoras asso ciadas 
à FenaSaúde mais de 567 mil internações para tratamento de Covid, sendo 
cerca de 30% delas em UTI, e mais de 4,6 milhões de internações não Covid. 
Também foram realizados cerca de 8,1 milhões de exames de detecção do 
SARS-CoV-2 e testes sorológicos cobertos pelos planos.

Também, em consequência desses cuidados, entre outros resultados 
positivos, a taxa de mortalidade em unidades de terapia intensiva de institui-
ções privadas decorrente da Covid situou-se em cerca da metade da registra-
da em UTIs da rede pública, conforme levantamento da Associação de Medi-
cina Intensiva Brasileira (AMIB) - informações sobre 1.509 UTIs para adultos do 
Brasil no período entre 1º de março de 2020 e 24 de fevereiro de 2021.17

Um desafio que desponta no horizonte são os casos da chamada Covid longa, 
ou seja, pacientes com sequelas do coronavírus. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que 10% a 20% dos infectados desenvolvem algum tipo de 
doença associada ao SARS-CoV-2. No caso do Brasil, estamos falando de 3 a 6 
milhões de pessoas que ainda irão buscar atendimento na saúde suplementar 
ou no SUS em função de contaminação pelo coronavírus e vão sobrecarregar 
ainda mais os serviços de saúde, tanto públicos, quanto privados – tendo, em 
geral, suas condições agravadas.

No exercício de 2021, dos R$ 239 bilhões arrecadados pelas operadoras, apenas 
R$ 33 bilhões ficaram nas empresas e foram usados para custear despesas 
administrativas, operacionais, de comercialização e ainda pagar tributos. A 
margem de lucro resultante não costuma passar, conforme as médias históricas, 
de 5% da receita operacional – em 2021, foi ainda pior, quando as operadoras 
tiveram prejuízo operacional de R$ 919 milhões.18

17 Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) - informações sobre 1.509 UTIs para adultos do Brasil no período entre 1º de março de 
2020 e 24 de fevereiro de 2021.
18 A legenda 18 deve ser: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Painel Contábil - Janeiro a dezembro 2021

Suplementar. Saúde Suplementar. Saúde Suplementar.
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O principal desafio de todos os atores 
envolvidos na cadeia da saúde nos próximos 
anos é ampliar o acesso aos serviços de 
assistência médico-hospitalar. Mesmo não 
tendo terminado, a pandemia represou a 
demanda por procedimentos, em especial 
consultas e exames, além de cirurgias eletivas, 
que, no caso do sistema público, vieram se 
somar a filas que antes já eram extensas.

Nesse sentido, a ampliação do mercado de 
saúde suplementar, por meio de medidas 
que atuem para tornar planos e seguros de 
saúde mais acessíveis à maior fatia da nossa 
população, se mostra positiva e benéfica para 
todo o ecossistema da saúde. É preciso 
oferecer novas opções àqueles que gostariam 
de acessar os serviços de qualidade 
disponíveis na rede privada, mas hoje, dadas 
as condições regulatórias e os preços que 
delas derivam, não conseguem.

A expansão do acesso à saúde suplementar 
é oportuna também para a expressiva 
parcela da nossa população cuja renda é 
insuficiente, em qualquer cenário, para a 

10 Propostas 
para a Saúde 
Suplementar 
avançar
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contratação de coberturas 
privadas – ou seja, a 
fatia dos brasileiros que 
depende exclusivamente 
do atendimento prestado 
pelo SUS. Isso porque cada 
beneficiário a mais na saúde 
suplementar é um cidadão 
a menos a pressionar a rede 
pública de atendimento. 
Em consequência, 
proporcionalmente, os 
recursos necessários para 
financiar o SUS poderão 
crescer, fazendo frente às 
sérias restrições fiscais por 
quais passa o país agora e 
no futuro próximo.

Um mix de medidas de 
aperfeiçoamento da 
regulamentação e uma 
legislação indutora com 
vistas à expansão do 
acesso podem permitir 
que muito mais pessoas 

ingressem no sistema 
suplementar. Também irão 
provocar maior concorrência 
entre as empresas e, 
consequentemente, preços 
mais baixos para 
os usuários.

As regras que regem a 
saúde suplementar no 
Brasil datam de 1998 e, no 
seu cerne, pouco mudaram 
ao longo destes 24 anos. 
Logo, diante das enormes 
transformações ocorridas 
na realidade mundial e, em 
particular, na sociedade 
brasileira neste período, 
faz-se necessário 
aperfeiçoar o marco legal do 
setor. A legislação precisa 
adequar-se a um mundo 
que mudou e, sobretudo, 
a um mercado cada vez 
mais baseado em relações 
informais de trabalho, com 

renda média mais baixa, o 
que impacta diretamente a 
capacidade de contratação 
de serviços de saúde.

Em seguidas pesquisas de 
opinião, planos de saúde 
aparecem sempre entre 
os três principais itens 
da cesta de desejos dos 
brasileiros, junto com a 
casa própria e a educação 
em escola privada. O nível 
de satisfação dos usuários 
com os serviços também se 
mantém alto. Pesquisa feita 
pelo Ipespe (Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas 
e Econômicas) em fevereiro 
de 2022, sob encomenda 
da FenaSaúde, mostrou 
que 79% dos entrevistados 
avaliam positivamente os 
planos, percentual que sobe 
para 84% entre os usuários 
da saúde suplementar.
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PERMISSÃO DA OFERTA
DE PLANOS AMBULATORIAIS PUROS

Com o objetivo de ampliar o acesso à assistência à saúde privada, 
consideramos ser necessária a maior flexibilização de produtos, permitindo 
que as operadoras diversifiquem suas ofertas, por meio de planos com 
diferentes tipos de cobertura. Assim, os consumidores, as famílias e as 
empresas terão mais opções e maior liberdade de escolha.

Mais especificamente, defendemos a permissão da comercialização do 
plano ambulatorial puro. O modelo em vigor, hoje, difere do formato que 
tinha quando as regras originais do setor foram formuladas, em 1998. Mas 
o que significa tornar os planos ambulatoriais efetivamente ambulatoriais? 

Ao longo dos anos, o escopo de cobertura dos planos ambulatoriais foi 
sendo alterado e alargado, passando a abarcar atendimentos de alto custo 
e que, em algum momento, demandam atendimento hospitalar na linha 
de cuidado. Isso desvirtuou o caráter mais restrito da assistência atinente 
a estes planos, tornando-os cada vez mais custosos e menos acessíveis. 

Consideramos que é possível ter planos ambulatoriais puros, ou seja, 
focados na cobertura de consultas e exames, assim mais aderentes às 
necessidades e às capacidades de pagamento das famílias e das empresas. 
Os brasileiros, aliás, já demonstraram querer algo mais simples, que possam 
contratar. Em fevereiro de 2022, em pesquisa nacional encomendada pela 
FenaSaúde, o Ipespe aferiu que 50% dos entrevistados gostariam que 
fossem lançados planos com menos cobertura de serviços, desde que mais 
baratos. Outra pesquisa de opinião, feita pelo Datafolha em fins de 2019, 
mostrou que 82% dos entrevistados gostariam de poder contar com novas 
opções de cobertura que se adequassem às suas condições de pagamento.

Nesse sentido, defendemos a criação de uma nova modalidade de 
cobertura, que estamos chamando de plano “ambulatorial puro”. Seria 
uma alternativa extra, adicional, a ser ofertada aos clientes, permitindo a 
diversificação e ampliando o leque de opções de coberturas à disposição.

Dadas as suas características, essa nova categoria tende a ser mais acessível, 
ao mesmo tempo em que preserva a disponibilidade de especialistas 
e exames diagnósticos para os usuários. A cobertura de urgências e 
emergências, assim como de exames e terapias complexas, deve passar a 
estar vinculada exclusivamente a produtos hospitalares.

Importante ressaltar que o plano ambulatorial tal como existente nos 
moldes atuais continuará sendo obrigatoriamente comercializado e 
disponibilizado pelas operadoras para contratação. Também fica mantida 
a oferta de produtos com coberturas completas, tais como são hoje. Para 
os produtos hospitalares, fica preservada a mesma cobertura prevista no 
arcabouço regulatório e legal em vigor. E, ainda e mais importante: nada 
muda para quem já tem um plano contratado.

1
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REVISÃO DAS
REGRAS DE REAJUSTES

Os planos de saúde possuem característica peculiar no Brasil: são 
semelhantes a seguros na estruturação técnica e atuarial, porque se 
fundamentam na constituição de fundos mutuais responsáveis pelo 
pagamento de todas as despesas assistenciais. Mas, diferentemente do 
que acontece em outros ramos segurados, não há limite financeiro para a 
utilização dos serviços pelos beneficiários. 

Até por suas características e seu perfil de riscos, os planos individuais 
costumam registrar custos assistenciais bem acima dos planos coletivos. 
No entanto, o reajuste autorizado pela ANS ao longo do tempo tem sido 
inferior à necessidade das operadoras diante da escalada dos custos e da 
variação da inflação médica. Tal fato foi determinante para a redução do 
interesse das operadoras em comercializar este produto, que é desejado 
pela população. 

O resultado acabou sendo o oposto do pretendido pelo legislador, que 
originalmente buscou dar maior proteção aos beneficiários por meio desta 
modalidade de cobertura: a redução da oferta de planos individuais no 
mercado, hoje restritos a cerca de 18% dos beneficiários de toda a saúde 
suplementar.

Neste sentido, consideramos que o novo marco regulatório da saúde 
suplementar deve garantir o reajuste baseado na variação de custos de 
cada operadora e possibilitar a revisão técnica de carteiras em desequilíbrio 
econômico-financeiro. Em particular, defendemos a adoção de regras 
de reajuste baseadas na variação real dos custos assistenciais de cada 
operadora, mediante auditoria independente e com total transparência. 
Os reajustes dos planos individuais, assim como os dos coletivos, também 
devem considerar todos os impactos financeiros das alterações no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 

Sempre importante destacar que o instrumento da portabilidade de 
carências – ou seja, a possibilidade de trocar de operadora sem aguardar 
novos prazos para ser atendido pelo plano de saúde em um determinado 
procedimento – funciona como garantia dos consumidores contra reajustes 
excessivos, como eficiente indutor da concorrência entre as operadoras 
e, por conseguinte, também como incentivo à redução das mensalidades 
praticadas pelos planos de saúde.

2
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MANUTENÇÃO
DA NATUREZA TAXATIVA DO ROL

A existência de um rol de procedimentos de cobertura obrigatória de 
natureza taxativa é condição essencial para o melhor funcionamento do 
sistema, para a segurança do paciente, para a manutenção da qualidade 
dos serviços prestados e para a sustentabilidade de toda a cadeia de saúde 
suplementar.

O primeiro Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela 
ANS foi definido pela Resolução de Conselho de Saúde Suplementar – 
Consu 10/1998, ou seja, desde que existe a regulamentação do setor de 
planos de saúde. Esse rol sempre definiu a lista de procedimentos cobertos 
pelos planos de saúde, que hoje contempla mais de 3.300 itens, sendo 
atualizado periodicamente.

O rol assegura as condições necessárias para o atendimento de qualidade 
a mais de 49 milhões de beneficiários de planos de saúde no Brasil. Um 
mercado em que se é obrigatório fornecer produtos e serviços sem limite de 
cobertura torna-se insustentável. A imponderabilidade do rol de natureza 
meramente exemplificativa resulta, necessariamente, em aumento de risco 
e, logo, numa espiral de preços mais caros, menor acesso, expulsão de 
beneficiários e sobrecarga ao SUS. 

Por outro lado, o rol de natureza taxativa garante previsibilidade jurídica, 
mantém os pilares de sustentabilidade do setor e permite aos planos 
de saúde planejar adequadamente sua estrutura de custos, com efeitos 
benéficos também sobre os preços das mensalidades cobradas dos usuários. 
E, mais importante, traz segurança aos beneficiários, ao exigir critérios 
rigorosos, eficácia, acurácia e efetividade nos processos de incorporação.

Lamentavelmente, esse pilar da saúde suplementar sofreu sério abalo 
com a aprovação, em agosto de 2022, do projeto de lei n° 2.033/2022, 
que fragilizou os critérios para cobertura de novos medicamentos e 
procedimentos no rol da ANS no país.

3

APRIMORAMENTO DO PROCESSO
DE INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

A saúde suplementar brasileira tem hoje um dos processos de incorporação 
de novas tecnologias em saúde mais céleres do mundo. Desde a edição da lei 
n° 14.307/2022, em março último, os procedimentos de atualização do rol 
de cobertura obrigatória pelos planos e seguros de saúde privados pas-
saram a ser contínuos, com prazos exíguos, que podem chegar a apenas 
quatro ou, no máximo, nove meses, impondo novos desafios ao sistema.

4
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Ocorre que, no país, os processos de incorporação são conduzidos 
em paralelo pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS), criada em 2011, para o sistema público, e pela ANS, 
assessorada pela Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde (Cosaúde), para a saúde suplementar. Não apenas os 
trâmites, mas também os critérios, são distintos, dadas as disparidades 
de condições de financiamento de cada rede em relação às inovações 
adotadas. O modelo atual acaba por produzir desigualdades ainda mais 
acentuadas entre os dois sistemas e por perpetuar gargalos de acesso 
a tratamentos. 

Consideramos que maior eficiência seria conferida ao processo de 
avaliação para incorporação das tecnologias em saúde se o país contasse 
com um modelo pleno de ATS (Análise de Tecnologia em Saúde). Isso 
significa incluir todo o monitoramento do ciclo de vida da tecnologia 
(desde a inovação, a difusão, a incorporação e a utilização até a 
obsolescência).

Em especial, consideramos desejável a criação de uma agência única 
e unificada de avaliação, como porta de entrada centralizada para as 
demandas externas e internas para a realização de análise de custo-
efetividade, o que economizaria recursos finitos, otimizaria processos e 
asseguraria equidade de acesso entre pacientes da rede pública e da rede 
privada, concorrendo para o desenvolvimento de uma medicina baseada 
em evidências e com maior qualidade para toda a população.

Essa agência deve ser concebida para ser o organismo de inteligência 
do sistema de saúde brasileiro, no processo de avaliação, incorporação, 
monitoramento e desincorporação de tecnologias, de forma ágil, 
transparente, autônoma e proativa na identificação de necessidades e 
prioridades em saúde – e não somente reagir a propostas encaminhadas 
pela indústria farmacêutica e/ou por sociedades médicas, por exemplo. 
Pode, ainda, contribuir para a desejável redução da judicialização na 
saúde brasileira, com prevalência do interesse coletivo sobre o interesse 
meramente individual nas demandas a ser analisadas.

O arcabouço de incorporação de novas tecnologias em saúde também 
deve prever a ampliação da ATS para toda e qualquer inovação analisada, 
independentemente da via de administração ou do seu local de uso, 
como permite o modelo ora vigente na saúde suplementar. O objetivo das 
análises deve ser sempre aferir os impactos de custo em cotejo com seus 
resultados terapêuticos relacionados, em favor de melhores desfechos 
clínicos para os pacientes. 

O sistema de incorporação deve, ainda, adotar parâmetros mais claros de 
precificação para a incorporação de novas tecnologias, a fim de garantir 
a sustentabilidade do sistema suplementar, a exemplo do que já ocorre 
no SUS. Consideramos que devem ser praticadas condicionantes como 
redução de preço de entrada e devem ser empregados mecanismos de 
compartilhamento de riscos entre fornecedores e financiadores.
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AMPLIAÇÃO DA INTEROPERABILIDADE E
ADOÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

Tudo hoje na área da saúde é baseado em dados. A tecnologia é aliada 
essencial para melhorar atendimento, facilitar diagnósticos, apoiar a 
tomada de decisões e, principalmente, produzir mais saúde e bem-estar 
para os pacientes. Nesse sentido, é fundamental ampliar a capacidade de 
troca de informações entre diferentes esferas, em busca de melhorar a 
eficiência dos sistemas de saúde em termos de desfechos clínicos, com 
custos operacionais mais compatíveis.

O Brasil está diante da possibilidade – ou, mais que possibilidade, uma 
realidade presente – de usar inteligência artificial para melhorar a jornada 
dos pacientes nas instituições de saúde, fazendo uso de modelos preditivos 
no acompanhamento dos usuários. Mas este avanço demanda maior e 
urgente integração e interoperabilidade de dados, ou seja, a capacidade 
de os sistemas estarem disponíveis quando e onde forem necessários e se 
comunicarem de forma transparente e automática.

A dificuldade na interoperabilidade de dados de saúde traz grande 
prejuízo para a sociedade. Na medida em que impossibilita que as diversas 
redes de informação conversem entre si, causa redundâncias desnecessárias 
e produz ineficiências em todo o sistema. Atrasa o desenvolvimento de 
uma saúde digital mais eficaz e resolutiva no país.

Potencializar a captura, a coleta, a sistematização e o uso eficiente de 
dados é crucial para possibilitar o melhor gerenciamento do setor de 
saúde e o aprimoramento das políticas sanitárias e epidemiológicas. 
Trata-se de avanço necessário para otimizar processos, reduzir custos 
e melhorar a qualidade do atendimento médico prestado, incluindo a 
possibilidade de cooperação e parceria entre redes que hoje funcionam 
de maneira paralela. 

É imperativo que a troca de informações aconteça, a fim de complementar 
os conhecimentos dos médicos e da equipe hospitalar e melhorar os 
tratamentos. Sem isso, os pacientes migram de setor em setor durante sua 
jornada assistencial e a equipe que lhes atende fica sem as informações de 
suas condições prévias. A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) abre 

5
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as portas para a interoperabilidade entre sistemas de informação de saúde 
de todos os setores, conforme a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 
2020-2028.19

Parte substantiva desse processo depende da adoção ampla e definitiva 
do prontuário eletrônico por todos os pacientes e em todo o território 
nacional, para que o país avance em seus programas de saúde digital 
e, consequentemente, possibilite o uso e as possibilidades das novas 
tecnologias de informação, como a inteligência artificial e o machine 
learning.

Sem esses requisitos, a obtenção de informações sobre resultados 
assistenciais e dos custos dos prestadores de serviços em saúde 
fica muito mais difícil. À medida em que essas informações forem 
disponibilizadas, com o devido critério e preservadas as garantias 
legais estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, em especial a 
privacidade dos indivíduos, os usuários poderão escolher melhor onde 
utilizar os serviços de saúde em função da entrega de resultados e 
de desfechos clínicos que o prestador oferecer. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a RNDS deve viabilizar a 
interoperabilidade de sistemas de prontuário eletrônico do paciente 
em todos os níveis de atenção, tendo a atenção primária à saúde como 
elemento ordenador do cuidado. Espera-se que sistemas abertos 
à interoperabilidade resultem em estímulo para que as práticas de 
atenção primária já consolidadas no SUS sejam também absorvidas e 
expandidas pela saúde suplementar, em benefício de todo o sistema de 
saúde brasileiro.

Essa mudança de paradigma também irá incentivar as empresas contra-
tantes a cobrar resultados dos prestadores pela assistência pactuada, com 
base em resultados objetivos e em desfechos clínicos conhecidos. É uma 
forma de mudar a lógica do sistema, que ainda opera sem essas referências 
de qualidade assistencial de forma clara e transparente, mas sim baseado 
em volumes de procedimentos.

Essa verdadeira revolução tende a abrir caminho para a aguardada 
transição para novos modelos de remuneração baseados em valor, tendo 
por parâmetros indicadores confiáveis de qualidade assistencial e de 
resultados de desfechos clínicos informados pela rede prestadora de 
serviços de saúde.

19  Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_saude_digital_Brasil.pdf
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EXPANSÃO DA
TELESSAÚDE

Nos últimos anos, junto com a pandemia, a telessaúde vem ganhando espaço 
na assistência. O instrumento possibilitou que a população continuasse 
tendo atendimento e que o fluxo dos pacientes nos consultórios e clínicas 
não se perdesse por completo com as medidas mais restritivas adotadas 
pelas autoridades durante a crise sanitária. Pacientes crônicos conseguiram 
continuar seus tratamentos. Pessoas receosas deram o primeiro passo 
para tratamentos de urgência e tiveram acesso às orientações de que 
precisavam.  

Agora, prestes a ser definitivamente regulamentada no país, a prática já se 
consolidou como mais uma ferramenta para os profissionais de saúde. O 
projeto de lei que regulamenta a telessaúde já foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados em abril de 2022 e aguarda votação no Senado Federal. 
Ao mesmo tempo, o Conselho Federal de Medicina já editou Resolução n° 
2314/2022 disciplinando a telemedicina no país.

A telessaúde é mais uma aliada a se somar ao atendimento presencial, 
uma opção a ser adotada conforme decisão médica ou do paciente. É 
a inovação que aproxima num país onde a distribuição geográfica dos 
médicos não é homogênea. Emerge, pois, como importante instrumento 
de democratização do acesso à saúde. Basta lembrar que mais de 50% 
dos médicos do país atuam nos estados do Sudeste do país, enquanto 
na região Norte estão apenas 4,6%. Embora não seja uma solução por 
si só, a telessaúde é mais uma saída para ampliar e difundir o acesso à 
saúde no país.

6
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ESTÍMULO À
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

A pandemia reforçou uma constatação presente já há algum tempo nos 
estudos sobre saúde ao redor do mundo: a capacidade que medidas 
preventivas têm de diminuir o adoecimento e os agravos dos pacientes, 
tendo ainda como efeito direto a menor necessidade de utilização de 
estruturas de alta complexidade, como hospitais. Estima-se que cerca de 
80% dos casos podem ser resolvidos com atendimentos mais simples, com 
a chamada atenção primária à saúde (APS).

Em essência, a APS volta-se ao indivíduo saudável, com foco em evitar que 
ele adoeça e tendo o paciente no centro do cuidado. A atenção primária 
pode conduzir à melhoria efetiva da qualidade de vida das pessoas e à 
redução significativa de internações e hospitalizações. Um modelo de 
atendimento baseado em APS permite acompanhar de perto as condições 
de saúde, organizar a assistência, promover o cuidado integrado, coordenar 
a jornada do paciente na rede de assistência e tornar todo o sistema bem 
mais resolutivo.

Hoje, na saúde suplementar, temos o contrário disso. O modelo de 
assistência à saúde predominante baseia-se no livre acesso dos usuários 
a médicos especialistas, sem se fixar em prevenção e promoção de saúde. 
É caro, ineficiente e, sobretudo, não colabora para melhores desfechos 
clínicos: as escolhas em geral são feitas pelos próprios pacientes, que nem 
sempre sabem o que é prioritário na assistência.

Sistemas de assistência à saúde organizados a partir de medidas 
preventivas também tendem a responder melhor a anseios da população. 
A pesquisa “O que pensam os brasileiros sobre a saúde no Brasil”, realizada 
neste ano pela Anahp em parceria com o Poder Data, mostra que 39% dos 
entrevistados consideram que “cuidar da saúde” é a principal prioridade 
de suas vidas. No entanto, somente 29% praticam atividades focadas na 
prevenção e na promoção de saúde.20

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

Consideramos que a regulação atual pode e precisa ser aperfeiçoada 
para estimular iniciativas das operadoras de planos e seguros de saúde 
privados voltadas a promover boas práticas de saúde junto aos usuários, 

7

20  Disponível em: https://anahp.com.br/pdf/pesquisa-saude-que-brasileiros-querem.pdf
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aumentar cuidados, prevenir riscos e evitar doenças – em especial as 
crônicas, que configuram, de forma crescente, o perfil epidemiológico 
brasileiro. 

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

A APS também pode configurar uma possibilidade de interface de 
atuação integrada entre a saúde suplementar e o SUS, a partir da bem-
sucedida Estratégia Saúde da Família, que cobre 63,6% da população 
brasileira, ou cerca de 134 milhões de pessoas, conforme os dados mais 
recentes do Ministério da Saúde disponíveis, de dezembro de 2020.21 
Entre os bons resultados do trabalho das equipes de Saúde da Família 
estão aumento de acesso, redução de internações desnecessárias e 
queda de mortalidade. 

Um desafio a esta estratégia é a formação de especialistas em Medicina 
de Família e Comunidade no país, cujo contingente é insuficiente para 
atender a população brasileira: são apenas 7.149 profissionais com esta 
especialidade em todo o Brasil, o equivalente a 1,7% do total de médicos, 
segundo a publicação Demografia Médica no Brasil 2020.22  Isso significa 
que há apenas 3,4 médicos de família para cada 100 mil habitantes – 
enquanto a média de clínicos gerais é de 18,4.

Um sistema organizado e coordenado de atenção primária, baseado nas 
melhores evidências científicas disponíveis, é mais resolutivo, permitindo 
melhor gestão dos cuidados e da saúde dos pacientes, seja por parte das 
operadoras de planos de saúde, seja pelo SUS.

21 Disponível em: https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml
22 Disponível em: https://www.fm.usp.br/fmusp/conteudo/DemografiaMedica2020_9DEZ.pdf
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PROMOÇÃO DO USO CONSCIENTE
DO PLANO DE SAÚDE

Em todo o mundo, os sistemas de saúde estão tendo que lidar com 
custos em elevação constante. Fatores estruturais (como já tratado 
anteriormente neste documento) explicam parte do desafio. Outra parte 
refere-se à própria organização das redes de assistência, seus modelos de 
remuneração e a insuficiência de métricas e indicadores que permitam a 
correta mensuração do desempenho clínico, seu acompanhamento pelos 
pacientes e sua análise pela sociedade.

Estudo publicado nos Estados Unidos em 2012 estimou que os dispêndios 
com desperdícios – tratamentos excessivos, falhos ou descoordenados, 
erros médicos, sobrepreços, burocracia em demasia, fraudes e abusos – 
tenham totalizado pelo menos 20% das despesas do setor naquele país. 23 
Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde avalia que o percentual pode 
chegar a 40%.24

Se sistemas mais avançados e, presumivelmente, mais eficientes têm 
tamanho grau de perdas, é lícito, a título de exercício teórico, adotar essas 
mesmas estimativas como premissas para aferir os prejuízos computados 
na rede de saúde brasileira. 

Nesse sentido, consideramos que é preciso incentivar medidas que possam 
induzir a usos mais racionais dos sistemas de saúde, reduzir desperdícios 
e permitir melhor alocação dos recursos no atendimento dos pacientes. 
É imperativo reduzir a duplicação de esforços e diminuir, por exemplo, a 
realização de exames desnecessários. 

Isso vale para os prestadores, cuja remuneração hoje guarda escassa 
relação com resultados e desempenho, na forma de melhores desfechos 
clínicos para os pacientes, como também para os próprios beneficiários, 
que podem ter sua jornada de cuidados mais bem organizada, de forma a 
tornar os diagnósticos mais precisos e os tratamentos mais eficazes.

8

23 Disponível em: https://christianacare.org/documents/valueinstitute/Berwick-Hackbarth%20-%20Eliminating%20Waste.pdf
24 Disponível em: https://www.who.int/whr/2010/whr10_pt.pdf?ua=1

10 Propostas para a Saúde Suplementar avançar.

https://christianacare.org/documents/valueinstitute/Berwick-Hackbarth%20-%20Eliminating%20Waste.pdf
https://www.who.int/whr/2010/whr10_pt.pdf?ua=1


3938

MOBILIZAÇÃO PARA A PREVENÇÃO
E O COMBATE ÀS FRAUDES

De acordo com o Instituto Ética Saúde (IES) – que congrega a indústria 
de produtos médico-hospitalares, hospitais, laboratórios, entidades 
médicas, planos de saúde e indústria farmacêutica, com o apoio de órgãos 
reguladores do governo –, o país perde, por ano, pelo menos R$ 22,54 
bilhões com fraudes em saúde. 

No sistema de saúde suplementar, há vários registros de práticas fraudu-
lentas no fornecimento de serviços por parte de contratantes, prestadores, 
fornecedores e também beneficiários. Não são, claro, a regra, estando 
restritos a uma minoria. A legislação em vigor é omissa e falha acerca da 
possibilidade de coerção e punição a tais tipos de ilícitos. A leniência com 
fraudes praticadas tem causado riscos elevados, seja por ameaçar a saúde 
e a vida dos pacientes, seja por gerar desperdícios e ineficiências, além 
de onerar direta (os procedimentos em si) e indiretamente (controles e 
auditoria) os custos. 

Assim, consideramos essencial a implementação de instrumentos mais 
efetivos para punir e reprimir fraudes, práticas anticomerciais e antiéticas, 
assim como a introdução de medidas regulatórias para reduzir sobrepreço 
de materiais especiais e medicamentos, visando assegurar transparência, 
coibir abusos econômicos nos processos de comercialização e fazer 
prevalecer as condições de concorrência no setor.

REVISÃO DAS REGRAS DE
COPARTICIPAÇÃO E FRANQUIA

Até aqui tratamos de aperfeiçoamentos regulatórios que podem contribuir 
de maneira determinante para o aumento da oferta e, consequentemente, do 
acesso de mais brasileiros à saúde suplementar. Mas é igualmente relevante 
adotar medidas que permitam atuar sobre a demanda, colaborando para 
atenuar a escalada dos custos assistenciais, para combater desperdícios e 
para eliminar ineficiências.

10
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Nesse sentido, consideramos necessário impulsionar a adoção de 
modalidades de regulação financeira que até já existem no nosso marco 
legal, mas ainda são consideradas restritas perto do tamanho do mercado. 
Trata-se da expansão de novos modelos de franquias e coparticipação, 
previstas desde 1998 na Resolução Consu n° 08/98, do Conselho de Saúde 
Suplementar. Na atualidade, cerca da metade dos planos e seguros saúde 
utilizam algum desses fatores moderadores, sobretudo a coparticipação. 
Há em torno de 23 milhões de beneficiários atendidos por esses contratos, 
principalmente em planos empresariais. 

Franquia e coparticipação funcionam como instrumentos de compar-
tilhamento de risco, cujo objetivo é permitir a cobrança de mensalidades 
mais baixas, fornecer estímulos para que o consumidor seja cada vez mais 
responsável por suas escolhas, reduzir desperdícios e racionalizar o uso 
das estruturas assistenciais. 

Nesse sentido, consideramos ser necessário aumentar os limites de 
coparticipação permitidos, já que, atualmente, a ANS impõe teto de 
30% do custo do procedimento para o beneficiário. A alteração sugerida 
contempla manter os usuários sempre adequadamente informados sobre as 
condições e os valores de coparticipação, a fim de dar ampla transparência 
e previsibilidade a seus gastos.

Também consideramos desejável a introdução de planos com franquia 
agregada anual, em que o risco é dividido entre o beneficiário e a 
operadora. Nesta modalidade, até determinado limite financeiro, o usuário 
é responsável pelos custos de utilização e, a partir daí, a operadora passa 
a responder pelo financiamento dos custos.

Adotado com sucesso em outros países, esse tipo de mecanismo é capaz 
de diminuir mensalidades e reduzir custos sem perda de qualidade 
assistencial, garantindo benefícios como o abrandamento de preços dos 
planos e o controle do chamado “risco moral” – a possibilidade, prevista 
na literatura econômica, de o consumidor mudar seu comportamento 
em virtude de possuir cobertura de seguro, fazendo, por exemplo, uso 
excessivo de serviços ofertados, como consultas e exames, em razão de 
não arcar com qualquer valor específico adicional no ato da utilização. 

Ressalte-se que este instituto não confronta diretamente com nenhum 
dos princípios do atual marco regulatório brasileiro. A opção da franquia 
anual agregada se somaria aos outros dois mecanismos já previstos na 
nossa legislação e praticados em planos de saúde hoje comercializados no 
país: a coparticipação e a franquia. 
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Sobre a FenaSaúde

Constituída em fevereiro de 2007, a Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde) representa um conjunto de 14 grupos de 
operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde e 
planos exclusivamente odontológicos.

Juntas, nossas associadas possuem participação de 41% do mercado 
de saúde suplementar e reúnem 32 milhões de beneficiários em 
planos e seguros de saúde e exclusivamente odontológicos.

Atualmente, a FenaSaúde é presidida por Manoel Antonio Peres, 
diretor-presidente da Bradesco Saúde, e tem como diretora-executiva 
Vera Valente. A atual diretoria foi eleita em dezembro de 2021 para 
mandato de três anos.

São associadas à FenaSaúde: Allianz Saúde, Amil Assistência Médica 
Internacional, Bradesco Saúde, Gama Saúde, Golden Cross, Itauseg 
Saúde, MetLife Planos Odontológicos, NotreDame Intermédica 
Saúde, OdontoPrev, Omint Serviços de Saúde, Porto Saúde, Seguros 
Unimed, SulAmérica Saúde e Unimed Nacional.
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Associadas:
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Gestão 2022-2025

Presidente
Manoel Antonio Peres – Bradesco Saúde S/A

Vice-presidentes
André do Amaral Coutinho – Omint Serviços de Saúde Ltda
Edvaldo Santiago Vieira – Amil Assistência Médica Internacional S/A
Flávio Bitter – Bradesco Saúde S/A
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