
Pesquisa sobre problemas de 
consumo em planos de saúde na 
pandemia



Metodologia

●

●

●

●



Resultados



Resultados

Tipo de contrato

Novo

Antigo

Adaptado



Resultados

79,15%

Obs



Resultados



- Problemas com o 
valor do reajuste 
anual foi o problema 
mais frequente (251), 
seguido de Reajuste 
por faixa etária (153)

Resultados - Problemas gerais



-Dos 518 respondentes,  
290 (55,98%) relataram 
problemas com reajuste.

-137 relataram 
exclusivamente ter 
problemas com o 
reajuste anual elevado;

-39 relataram ter 
exclusivamente 
problemas com reajuste 
por faixa etária elevado

Resultados - Problemas gerais



-114 participantes 
relataram ter os dois 
problemas

Resultados - Problemas gerais



-O terceiro problema mais 
reclamado foi demora na 
marcação de consultas e 
exames (104)

-Problemas na rede, como 
mudança para pior (89) e falta de 
opção de profissional ou 
estabelecimento para o 
procedimento (70) ficam em 
quarto e quinto lugares

Resultados - Problemas gerais



Categorias iniciais

-Demora na marcação de consultas e 
procedimentos para outras condições de 
saúde

-Negativa de cobertura de teste para 
diagnóstico de Covid-19

-Ausência de laboratório, consultório ou 
hospital que faça o procedimento na rede 
credenciada da sua região

-Demora na marcação de consultas e 
procedimentos para a Covid-19

-Negativa de atendimento relacionado à 
Covid (consultas, internação, etc.)

Resultados - Problemas Especificamente relacionados ao 
enfrentamento da Covid-19

Categorias posteriores

-Reclamação não assistencial 
(reajuste, cancelamento 
unilateral etc.)

-Dificuldade de agendar 
atendimento presencial 
(disponível somente não 
presencial)

-Dificuldade de acessar 
Cloroquina e Hidroxicloroquina



-Demora na marcação 
de consultas e 
procedimentos para 
outras condições de 
saúde ocupa o primeiro 
lugar (79)

-Negativa de Cobertura 
para testes de 
diagnóstico de Covid-19 
(58)

-Dificuldades com a 
rede credenciada em 
terceiro (21)

Resultados - 
Problemas específicos 
da Covid



Conclusão Geral

●

○



Detalhamento das Conclusões

●

○ Problemas relativos a mensalidade, como dificuldade na negociação 
frente ao não pagamento também apareceram (39), o que completa o 
ciclo da produção de inadimplência e perda de planos

○ Descaso das empresas, que não toleraram inadimplência e da ANS, que 
não aplicou medidas para isso.

○ O reajuste duplo (faixa etária e anual em conjunto) é um problema 
sensível, que afetou 114 e 518 respondentes.

○ A ANS suspendeu reajustes, mas postergou o pagamento para 2021, o 
que não resolve, apenas joga o problema para outro momento



Detalhamento das Conclusões

●

○ Seja com justificativa nos protocolos sanitários instituídos para 
enfrentar a Covid-19 (79 casos), seja por outras razões não relacionadas 
à pandemia (104 casos), o fato é que o consumidor tem encontrado 
dificuldades grandes para acessar os serviços de saúde por meio do 
plano de saúde;

○ Com o retorno dos prazos normais de atendimento em junho deste 
ano, a situação não se normalizou e os atendimentos não voltaram de 
uma vez, como as operadoras alegaram que aconteceria.

○ Essa demora pode ter impactos significativos nos resultados de saúde a 
depender de doenças crônicas cujo tratamento e acompanhamento 
não podem atrasar



Detalhamento das Conclusões

●

○ Acesso a testes foi o segundo tema de maior reclamação entre os 
problemas relativos à Covid-19 (58 participantes)

○ Esse problema aparece em diversos outro bancos de dados como o 
Consumidor.gov.br e a base de reclamações da ANS

○ A falta de testagem dificulta diagnóstico e rastreamento da doença no 
país, ao menos para ¼ da população
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3 Considerando apenas as pessoas que autorizaram que o Idec entre em contato para saber mais sobre o caso e deixaram e-mail/telefone.
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