ABA JURÍDICO
TEMA – URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E CARÊNCIA EM PLANOS DE
SAÚDE NO BRASIL.
Tema sempre recorrente nas demandas judiciais, a carência nos
contratos de planos de saúde é definida como o período de tempo
durante o qual a operadora estará isenta de pagamento dos riscos
segurados pelas apólices contratadas pelo usuário.
A aplicação da carência ocorre nos planos individuais e familiares;
poderá ser aplicada também nos coletivos empresariais e nos
coletivos por adesão, embora nestes possam existir situações de
isenção.
Nos coletivos empresariais, haverá isenção de prazo de carência
quando os planos tiverem 30 ou mais beneficiários se o beneficiário
solicitar o ingresso em até 30 dias da celebração do contrato ou, da
sua vinculação à empresa contratante. E nos coletivos por adesão a
isenção ocorrerá se o ingresso do beneficiário ocorrer até 30 dias
após a celebração ou, se o ingresso ocorrer no aniversário do
contrato. 1
A carência é um mecanismo de regulação financeira dos planos de
saúde para evitar que uma pessoa contrate e passe a utilizar o plano
apenas quando tem certeza de que é portador de uma moléstia, ou,
que precisa realizar um procedimento de saúde como parto.
Planos de saúde se estruturam com a formação e gerenciamento de
um fundo mutual, para o qual contribuem todos os usuários e de
onde saem os recursos para todos os procedimentos e eventos em
saúde autorizados pelos médicos assistentes. Não há outra fonte de
pagamento para as operadoras de saúde, somente os recursos do
fundo mutual.
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Quando um novo usuário contrata com uma operadora de saúde ele
ingressa no fundo mutual depositando recursos e, ao final do período
de carência poderá utilizar os serviços que serão custeados pelos
recursos do fundo.
Não é viável para a saúde do fundo mutual que o usuário ingresse
utilizando recursos sem ter depositado nenhum valor. Isso pode
estimular práticas negativas para os fundos mutuais de saúde como,
por exemplo, o usuário só ingressar após constatar que está doente
ou, que precisa utilizar recursos médicos e hospitalares, por exemplo,
para um parto. Se uma pessoa sabe que está grávida e não tem
contrato de saúde poderia efetivar a contratação, utilizar durante o
período de gestação, parto e pós-parto e, em seguida, deixar de
contribuir para provocar a rescisão do contrato.
Esse comportamento provocaria forte desequilíbrio na solvência
do fundo mutual, por isso os prazos de carência atuam como uma
proteção para a mutualidade, para os usuários que estão contribuindo
regularmente com o pagamento de suas mensalidades e, têm direito
a ter segurança de que os recursos estarão disponíveis quando for
preciso utilizá-los.
Os principais prazos de carência fixados pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS são:
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URGÊNCIA = 24 HORAS

EMERGÊNCIA = 24
HORAS

PARTOS PRÉ-TERMO =
180 DIAS

PARTOS A TERMO =
300 DIAS

CONSULTAS, EXAMES,
INTERNAÇÕES E
CIRURGIAS= 180 DIAS

Partos a termo são os que ocorrem entre a 38ª e 42ª semana de
gestação; partos pré-termo são os que ocorrem 22ª e 37ª semana
de gestação.
Urgência e emergência foram definidas na Lei n.º 11.935, de 2009,
da seguinte forma:

EMERGÊNCIA

URGÊNCIA

casos que
implicarem
em risco
imediato de
vida ou
lesões
irreparáveis
para o
paciente

casos
resultantes
de acidentes
pessoais ou,
de
complicações
no processo
gestacional.
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Urgência e emergência são conceitos que devem ser aplicados por
médicos assistentes do usuário, únicos profissionais com autorização
legal para definir diagnósticos.
Nos casos de urgência e emergência o prazo de carência é de
24 horas.
Após

o

prazo

de

carência

o

atendimento

será

efetuado

em

consonância com a modalidade contratada pelo usuário. Assim:
Plano Hospitalar = a operadora de saúde deverá garantir o
que for necessário. A critério da operadora durante o período
de carência de 24 horas, o atendimento poderá ocorrer, porém
limitado a 12 horas e somente para casos de emergência.
Cessada a carência não existem restrições para internação, se
necessária conforme indicação médica.
Plano Referência = o atendimento após o período de carência
de

24

horas

será

todo

aquele

necessário

conforme

recomendação médica.
Plano

Ambulatorial

=

o

atendimento

ficará

limitado

às

primeiras 12 horas após o vencimento do período de carência
que é de 24 horas a contar da assinatura do contrato.
Nos planos de cobertura ambulatorial ultrapassado o prazo de 12
horas de atendimento após vencimento do prazo de carência de 24
horas, cessa a responsabilidade financeira da operadora de
saúde. Porém, cabe a operadora arcar com a remoção do paciente
para uma unidade de atendimento do Sistema Único de Saúde, para
garantir que haja a continuidade do atendimento. A responsabilidade
da operadora só cessa quando o paciente estiver com o registro
efetuado na unidade pública de destino.
Caso o paciente ou seus representantes legais optem e autorizem a
continuidade do atendimento em uma unidade de saúde que não
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pertença ao SUS, a operadora de saúde estará desobrigada da
responsabilidade médica e financeira da remoção.
Se a remoção não for autorizada pelo médico em razão de risco de
morte, o usuário ou seus representantes legais, deverão negociar
com o hospital os valores financeiros necessários para a continuidade
do atendimento, ficando a operadora desobrigada em razão da
inexistência de cobertura contratual.
No Brasil os planos podem adotar combinações a partir das seguintes
modalidades de coberturas:

REFERÊNCIA

HOSPITALAR

AMBULATORIAL

REFERÊNCIA – padrão
mínimo de cobertura. É
uma combinação das
coberturas dos planos
ambulatorial +
hospitalar com
obstetrícia. Na
internação, o padrão
de acomodação é
coletivo (enfermaria ou
quarto coletivo).
s e exames.

AMBULATORIAL –
prevê consultas com
profissionais de saúde,
exames,
procedimentos e
tratamentos em regime
ambulatorial ou que
não requeiram
estrutura hospitalar
por período superior a
12 horas. Não cobre
internação.

HOSPITALAR - prevê
todos os atendimentos
durante a internação
hospitalar, mas não
tem cobertura
ambulatorial para
consulta

5

Durante o período de pandemia os prazos de carência e os prazos
máximos de atendimento de urgência e emergência estão mantidos,
assim como a segmentação contratada pelo usuário. Não houve
alteração das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar
para esses aspectos. 2
Os direitos coletivos dos usuários que contribuem para a formação
dos fundos mutuais estão sendo respeitados e garantidos, mesmo
durante o período da pandemia. Com essa garantia de solvência e
sustentabilidade fica mais viável atender os direitos individuais dos
usuários dos planos de saúde.
Na dúvida, entre em contato com a operadora de saúde pelo Serviço
de Atendimento ao Cliente – SAC, que funciona 24 horas por dia,
durante 7 dias da semana e atende às determinações da legislação
específica.
Informação é a melhor forma de contribuir para diminuir os efeitos
negativos da pandemia que estamos vivendo.
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