
Análise do relatório substitutivo do PL 7419/06, elaborado pelo
deputado Hiran Gonçalves

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), não se furtando ao desafio de participar
deste debate, envia a seguir sua análise e contribuições para o texto apresentado pelo relator,
deputado Hiran Gonçalves, com o objetivo de contextualizar e traduzir o que essas propostas
significam para o consumidor

Na avaliação do instituto, o substitutivo permite redução de coberturas, flexibiliza as penas
aplicadas em empresas que descumprem a lei, cria mecanismos para barrar o acesso à justiça,
permite que as operadoras reduzam a rede de atendimento sem autorização da ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar), e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
pautas antigas do setor regulado e que remontam ao cenário de abusos anterior à Lei nº
9.656/98.

Agressiva diminuição da cobertura

O substitutivo retira a obrigação hoje prevista na lei 9.656/98 de que qualquer operadora que
queira entrar no mercado deve cobrir todas as doenças previstas na CID (Classificação
Internacional de Doenças) da OMS (Organização Mundial de Saúde), retrocedendo na garantia
mínima de atendimento prevista em lei. Além disso, extingue o plano referência, responsável
por oferecer atendimento completo na ocupação enfermaria (quarto compartilhado) e que hoje
corresponde a 6% do mercado.

Também separa planos ambulatoriais simples e planos ambulatoriais complexos, criando uma
nova modalidade. Em sua versão simples, os planos ambulatoriais ofereceriam apenas
consultas, serviços de apoio diagnóstico, tratamentos ambulatoriais simples e exames
laboratoriais solicitados por nutricionistas, excluindo expressamente a cobertura e o tratamento
de câncer, medicamentos para o controle de efeitos adversos da quimioterapia, hemodiálise e
diálise peritoneal (CAPO) e demais tratamentos e procedimentos ambulatoriais considerados
de alta complexidade. Esses serviços seriam cobertos apenas pelos planos ambulatoriais
complexos.

As propostas vão claramente na direção de permitir a criação de um mercado com uma carteira
menor de serviços, em um claro retrocesso ao que a Lei 9.656/98 buscou fazer no final dos
anos 1990. Não há como o usuário saber de quais tratamentos precisará, dada a incerteza do
futuro. Cinco anos após contratar um plano, por exemplo, uma pessoa pode desenvolver um
câncer ou sofrer um acidente de carro que demande uma operação - não há como saber. É por
isso que a cobertura, no mercado de planos de saúde, precisa ser regulada de modo a abarcar
todas as doenças previstas pela OMS.

Propostas de divisão entre os planos ambulatoriais não reduzem os custos em saúde – no
máximo vão repassá-los para o SUS, que terá de absorver todos os procedimentos que não
interessam financeiramente ao mercado. Tratam-se, em suma, de planos que abandonam o
usuário na hora do aperto, já não excluindo doenças como antigamente, mas excluindo os
procedimentos caros que tratam a doença. E, mesmo com a opção de planos ambulatoriais



complexos, como se trata de um mercado concentrado, há grande poder para que as empresas
ofereçam apenas os planos de saúde com cobertura reduzida, deixando a oferta dos planos
ambulatoriais complexos sem atendimento. É o que acontece hoje com os planos de saúde
individuais.

Por fim, é importante salientar que a proposta dos planos ambulatoriais simples resgata
integralmente a proposta de “planos acessíveis”, feita pelo deputado federal e ex-ministro da
Saúde, Ricardo Barros, em 2016. Trata-se de medida já rechaçada por diversas autoridades e
pesquisadores da área da saúde. Há literatura e evidência científica de que esse tipo de plano
não oferece vantagens reais para o consumidor.

Multas

O texto substitutivo propõe a redução do valor de multas e penalidades contra os planos de
saúde. Entre as alterações, a multa por negativa de coberturas passaria a ser graduada,
conforme a “complexidade” do procedimento ou atendimento negado pela operadora.

Na lei atual, uma negativa injustificada de atendimento é infração grave, independentemente da
complexidade e do custo do procedimento a ela relacionado.

Ao lado da autorização para graduação de multas, haveria a criação de um teto do valor das
multas no caso de reincidência, sempre que o plano de saúde comete nova infração do mesmo
tipo anteriormente praticado.

Art. 25 [...] § 7º “Nas hipóteses de reincidência, poderá ser aplicada multa, nos
termos do inciso II do “caput”, de até 3 (três) vezes o valor da multa aplicável à
conduta infracional examinada pela ANS”.

No caso, a questão da proporcionalidade da multa com a infração pode, dependendo de como
a ANS estabelece hoje, permitir mais judicialização das penalidades aplicadas. É importante
ressaltar que as operadoras judicializam bastante esse tema.

Com a incorporação legal desses princípios, pode ser ainda mais fácil questionar judicialmente
as penalidades aplicadas pela ANS.

É importante lembrar que a função das multas é coibir a prática das infrações. Por isso, multas
menores, com teto de incidência, acabam subvertendo a proposta do instituto, que é
condicionar o agente a não cometer o ilícito.

Proteção para idosos

O substitutivo permite o “parcelamento” ou a “diluição” do reajuste aplicado aos consumidores
pertencentes à faixa etária mais idosa, sob o argumento de que isso poderia trazer benefícios,
retardando os aumentos.



A pandemia de Covid-19 expôs ao mundo a urgência e a importância de cuidar das pessoas
idosas, que em nosso ordenamento têm proteção especial garantida pelo Estatuto do Idoso.
Não estamos falando apenas de um imperativo moral: proteger este grupo é um dever do
Estado brasileiro e de todos os atores da sociedade - empresas incluídas.

O mercado de planos de saúde é desafiador para essa população. Possui barreiras à entrada -
é preciso cumprir carência para entrar e, se não houver boas opções de portabilidade, cumprir
novamente esses prazos sempre que houver necessidade de trocar de plano. Pode haver
ainda o agravante de o idoso descobrir uma doença e, ao trocar de plano, ver-se sob a
imposição de Cobertura Parcial Temporária1.

Além disso, há poucas opções de planos individuais atualmente no mercado, tipo de contrato
muito relevante para esse público porque não depende de vínculo empregatício, associativo,
nem CNPJ.

Acrescente-se ainda o impacto do reajuste da mensalidade ao atingir a última faixa etária, com
aumentos que podem ultrapassar 100% do valor da mensalidade, impossibilitando a
permanência no plano2. O Estatuto do Idoso prevê, dentre suas medidas protetivas, a vedação
de práticas discriminatórias a esse grupo nos planos de saúde.

Essa garantia não foi estabelecida por acaso, mas sim para neutralizar os obstáculos para a
permanência de consumidores de terceira idade em suas carteiras através da imposição de
altos reajustes por mudança de faixa etária concentrados nos últimos estratos. A ANS editou
normas para adequar esses reajustes, mas ainda hoje ainda há uma liberdade considerável
das empresas para continuar transferindo aumentos para as faixas etárias mais elevadas, ao
invés de distribuí-las de forma equilibrada entre todos os dez intervalos etários.

Embora tentadora, a possibilidade de diluir os reajustes dessa faixa etária apenas promove o
seu deslocamento para faixas superiores, empurrando para os hipervulneráveis a mensalidade
recomposta. Uma nova lei de planos de saúde precisa priorizar essa população, e não
chancelar meios de excluí-las desse serviço. Assim, estímulo à oferta de planos individuais,
punição de condutas discriminatórias e uma redistribuição dos aumentos para as faixas etárias
mais jovens, reforçando a solidariedade intergeracional, são o caminho.

Mitigação da aplicação do CDC

O Instituto faz uma luta constante para garantir que o mercado de saúde suplementar seja
organizado de forma a atender os interesses de saúde da população. Tal posicionamento está
amparado no CDC (Código de Defesa do Consumidor), em especial no art. 4º, que estabelece
que a política nacional das relações de consumo será pautada pelo reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e que a ação governamental se dará
no sentido de protegê-lo efetivamente. O Idec sempre defendeu que as normas do CDC se

2 Em pesquisa do Idec de 2017 com 125 planos de saúde de 27 operadoras em São Paulo foram identificados reajustes de 114%,
75% e 70%; 1/3 da amostra apresentou reajustes na última faixa acima de 50%. Disponível
em:<http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/2008-11-ed127-pesquisa-planossaude.pdf>

1 Cobertura Parcial Temporária, ou CPT, é uma carência especial aplicada a quem entra no plano sabendo-se portador de uma
determinada doença ou agravo. É uma carência de duração máxima de dois anos, específica para a doença ou agravo declarados
pelo consumidor quando no momento da celebração do contrato de plano de saúde.



aplicam ao mercado de saúde suplementar, entendimento que já foi inclusive pacificado na
Súmula 608 do STJ.

A inclusão do parágrafo único ao art. 35-G da Lei de Planos de Saúde mitiga a incidência do
CDC aos contratos, dizendo que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica abaixo
da segmentação, do Rol de Procedimentos da ANS (a lista de procedimentos que as
operadoras têm de oferecer) e do que a Anvisa e o CFM determinem.

A proposta inverte a lógica jurídica dos contratos. Todo contrato feito entre duas partes deve
estar de acordo com a lei, e não o contrário. Quando o substitutivo diz que a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor deve respeitar o que foi contratado, na prática, ele está
dizendo que o contrato é mais importante do que o CDC, e até afasta a aplicação do Código a
esses contratos.

No caso específico do Rol de Procedimentos da ANS, o que se pretende é torná-lo uma lista
taxativa, na contramão do atual entendimento dos tribunais, segundo o qual a operadora deve
custear o tratamento da doença, independentemente de a indicação médica constar ou não rol,
sendo esse apenas indicativo/exemplificativo.

Porque o Rol da ANS é exemplificativo

A redação dada pelo art. 10 do substitutivo, e o parágrafo único incluído no art. 35-G do mesmo
buscam dar um caráter de taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS. Via de regra, a
taxatividade do Rol é defendida com base em argumentos que não se comprovam na prática,
com especial destaque à defesa do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras.

No âmbito do setor de assistência privada à saúde, visando garantir o equilíbrio contratual entre
operadoras e beneficiários, o Legislador, desde logo, determinou expressamente, na própria Lei
nº 9.656/1998 (art. 10, incisos I a X), os procedimentos e tratamentos que devem ser excluídos
da cobertura oferecida pelos planos.

Além da Lei de Planos de Saúde já listar e excluir os procedimentos que não devem ser
cobertos, a própria Lei de criação da ANS (Lei nº 9.961/2000) adjetiva o Rol como referência
básica3, ou seja, piso, e não teto.

O Rol visa determinar e atualizar a cobertura mínima a que está obrigada cada operadora de
plano de assistência à saúde, e não visa restringir o direito dos consumidores a demais
tratamentos, configurando, nesse sentido, um rol exemplificativo de obrigações. O Rol não
representa, tampouco, os únicos procedimentos e tratamentos com respaldo científico do
mercado.

Portanto, ao tentar defender que aplicação do CDC e a ampliação casuística do Rol
submeteriam pacientes a procedimentos sem respaldo científico, o substitutivo equivoca-se
acerca dos objetivos básicos do Rol, que, novamente, não consistem em automaticamente
categorizar outros procedimentos como cientificamente infundados.

3 Art. 4º Compete à ANS: [...] III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os
fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656.htm


Por fim, também vale mencionar que, sob a ótica do CDC, a negativa de cobertura de
procedimentos legalmente obrigatórios, não só fere a boa-fé que deve estar presente nas
relações de consumo, como também coloca o consumidor em desvantagem exagerada diante
da operadora de planos de saúde e fere o justo equilíbrio que deve haver entre o consumidor e
o fornecedor.

Nat Jus

O relatório sugere a inclusão de um artigo que obriga o juiz a ouvir um perito antes de se
pronunciar a respeito da concessão de liminares e de tutelas de urgência. Negativa de
cobertura é um dos temas mais judicializados no mercado de planos de saúde. E isso ocorre
por diversos motivos, desde preciosismos por parte das operadoras de planos de saúde na
utilização das Diretrizes de Utilização previstas no Rol da ANS, até negativas indevidas. A
questão é que em situações de risco à saúde do consumidor, como usualmente são os casos
de tutelas de urgência, órgãos de defesa do consumidor e mesmo a ANS não possuem
estrutura e condições de analisar e resolver o problema de consumo a tempo - vidas podem ser
perdidas no processo.

O Judiciário, por outro lado, já comprovou uma capacidade de resposta adequada para essas
situações - e não deve ser punido por isso. Embora os órgãos de assessoramento técnico do
poder judiciário desempenhem um importante papel no auxílio dos juízes, eles não podem
constituir entrave à concessão da tutela jurisdicional.

A redação do artigo como está no substitutivo cria óbice à tutela de urgência e dificulta a
concessão de atendimentos em situações de urgência. O que esse artigo propõe é que o
consumidor, além de comprovar vínculo com o plano, a necessidade do procedimento (por
meio de laudo ou justificativa da necessidade pelo médico que acompanha o paciente) e a
negativa da operadora e a urgência da medida, este terá de aguardar ainda uma segunda
opinião, e de um profissional que não foi por ele escolhido e não o acompanha com a mesma
proximidade do médico assistente.

Assim, exigir parecer técnico ou perícia vai retardar a concessão de liminares pelos juízes,
colocando o consumidor, que já se encontra fragilizado pelo problema de saúde e pela negativa
de cobertura de seu plano de saúde, em uma situação de desvantagem e vulnerabilidade muito
grandes.

Aumentos camuflados de descontos

O texto substitutivo propõe o estabelecimento de políticas de desconto a consumidores que
participem de programas de promoção e prevenção de riscos e de doenças.

Art. 1º [...] § § 9° As operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art.
1° desta lei podem oferecer aos consumidores descontos relacionados à adesão e
à permanência em programas de promoção à saúde e de prevenção de riscos e de
doenças, nos termos de regulamento.



Tal previsão pode parecer benéfica em um primeiro momento, mas carrega consigo diversos
problemas e fomenta um cenário de desigualdade injustificável entre consumidores.

O desenvolvimento crescente de novas tecnologias aplicadas ao processo terapêutico,
preventivo ou de aumento de bem-estar, especialmente as que possibilitam tratamento massivo
de dados pessoais, somadas a técnicas de inteligência artificial, aprendizagem de máquina e à
teleassistência, abrem espaço para novos modelos de negócio e criam tendências de mercado.

Mas os dados dos usuários podem acabar sendo usados para que empresas tracem perfis e
cobrem preços mais elevados de alguns, de acordo com as condições de saúde. Esta
perfilização e a seleção de risco são vedadas tanto pela regulação setorial da ANS quanto pela
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018), em seu artigo 11, §5º4. Além
disso, há o receio do correto tratamento de dados, especialmente considerando que dados de
saúde são dados pessoais sensíveis, aqueles que podem ensejar discriminação de seus
titulares e, portanto, precisam de balizas ainda mais rígidas em termos de segurança e direitos
de seus titulares.

A insuficiência na transparência quanto à utilização de dados pessoais e sensíveis pode ter um
efeito nefasto a seus usuários. Isso porque, no limite, os dados desses consumidores podem
ser usados em seu próprio prejuízo - por exemplo, pela negativa de cobertura devido a algum
risco calculado por um algoritmo protegido por segredo de negócio. Além desta operação ser
ilegal, ela ainda contraria regras éticas que devem permear o uso de dados na área da saúde.

Como o mercado de planos de saúde é conhecido pela enorme assimetria de informação e
falta de transparência na formação dos preços, existe um grave risco de que a precificação seja
discriminatória, prejudicando consumidores mais propensos a determinadas doenças, e de que
a política de descontos seja convertida numa forma de excluir usuários com maior risco de
adoecimento.

É importante lembrar que o mercado funciona com base no mutualismo, ou seja, no
compartilhamento de riscos incertos e futuros por uma determinada base de usuários. Quando
não existe compartilhamento, cenário em que o usuário paga exatamente pelo risco que ele
representa, temos o autosseguro, método pelo qual o indivíduo separa ou acumula um
montante em dinheiro para compensar determinada perda potencial que pode sofrer no futuro.
O autosseguro não costuma funcionar nem em média, nem em larga escala, pois a maioria das
pessoas não ganha para acumular, na quantidade e no tempo necessários, o suficiente para se
proteger contra gastos catastróficos em saúde.

Num sistema de mutualismo, se uma pessoa paga menos porque ela tem melhores
condições de saúde, necessariamente a pessoa menos saudável tem de pagar mais
caro. No médio prazo, isso expulsa do plano as pessoas com condições crônicas ou doenças
graves, restando apenas as saudáveis. Nesse modelo, os planos de saúde cobram
mensalidades mais baratas, mas também só acumulam, não havendo “sinistros” a cobrir. É um

4 § 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de
seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.



modelo de negócio em que apenas as empresas ganham, porque mesmo as pessoas
saudáveis pagam para não usar os serviços cobertos.

Assim, o Idec entende que esta regra não representa um benefício real ao consumidor de
planos de saúde. Programas de prevenção podem ser desenvolvidos em nível regulatório
desde que observadas as previsões da LGPD e mitigadas as possibilidades de individualização
do risco, preservando-se o mutualismo.

Notificação do consumidor inadimplente

Um dispositivo do texto substitutivo do PL 7419/06 propõe que o consumidor pode ser
notificado pela inadimplência por diferentes meios, desde que sua ciência seja inequívoca.

§ 2° A notificação do consumidor inadimplente poderá ser feita por qualquer meio
que garanta a ciência da suspensão ou rescisão unilateral do contrato por
não-pagamento da mensalidade, que deve ser comprovada de forma inequívoca,
inclusive o meio eletrônico, na forma de regulamento."

A previsão ocorre após a realização da Consulta Pública de nº 88/2021, pela ANS, que discute
uma Proposta de Resolução Normativa que objetiva regulamentar a notificação por
inadimplência à pessoa natural contratante de plano privado de assistência à saúde.

Problemas relativos ao dever de comunicar sobre a inadimplência devem ser melhor calibrados
a partir da escolha do consumidor, que deve indicar qual a melhor forma de ser contatado para
evitar que a empresa se utilize de um canal que não atenda ao direito de informação - como,
por exemplo, por edital, que não é a forma mais rotineira para o envio desse tipo de
comunicação. A necessidade de consentimento e escolha do consumidor é um caminho
necessário para a regulamentação, respeitando-se o direito à autodeterminação e direito de
escolha, facilitando ainda o direito de oposição, conforme, inclusive, previsto na LGPD.

Redimensionamento da rede hospitalar

Com a alteração proposta no relatório substitutivo, os planos de saúde poderão mudar os
hospitais credenciados mesmo sem autorização da ANS. A rede de atendimento é um dos
fatores mais importantes que o consumidor considera ao contratar um plano de saúde. Sem o
controle da ANS, a operadora faz uma oferta na hora da compra e troca a rede com muita
liberdade, descumprindo o que foi oferecido e descaracterizando o contrato.

Além disso, o substitutivo contraria os termos do §4º do próprio art. 17 da Lei 9.656/98, que diz
que em caso de redução da rede deve haver autorização expressa da ANS.

Regulação dos planos coletivos

O texto substitutivo repete a determinação regulamentar da ANS para agrupar contratos
coletivos, com o objetivo de calcular um percentual único de reajuste. A diferença na proposta
para a norma atualmente em vigor é no limite do número de vidas que poderia ser agrupado:
de até 30 vidas para 50.



"Art. 35-N. É obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à saúde
formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de 50
(cinquenta) beneficiários para o cálculo do percentual único de reajuste que será
aplicado a este agrupamento.

Além disso, a proposta determina que a ANS deverá estabelecer regra para padronizar as
informações sobre reajustes de custos que devem ser apresentadas às empresas para a
contratação de planos coletivos, sem, no entanto, delimitar um teto máximo para os planos
coletivos.

Um dos pontos de maior preocupação dos consumidores de planos de saúde são os reajustes
elevados, especialmente os que incidem nos planos coletivos, historicamente muito maiores
que a inflação e verdadeiras barreiras para a manutenção dos contratos5.

Operadoras de planos de saúde justificam os altos preços com base nos custos crescentes em
saúde, mas, quando chamadas a justificá-los, não apresentam as informações de maneira
completa, e, infelizmente, ainda não são obrigadas a fazê-lo. A ANS não obteve sucesso no
estabelecimento ou no esforço de regras que garantam essa transparência, especialmente no
caso dos planos coletivos.

Os planos coletivos são aqueles contratados por uma pessoa jurídica. Originalmente foram
pensados como planos a serem contratados por entidades para uma coletividade de pessoas,
por exemplo, os funcionários de uma empresa ou os membros de uma associação. No entanto,
hoje em dia estes produtos também podem ser contratados por microempreendedores
individuais e, por um movimento de concentração incentivado pelas próprias empresas do
setor, hoje eles representam a maior fatia do mercado.

A ANS parte da premissa de que há poder de barganha nesses contratos entre quem contrata
e as operadoras de planos de saúde. Nos planos individuais, isto é, aqueles contratados
diretamente por pessoas físicas, não haveria esse poder de barganha. Assim, a ANS regula os
reajustes estabelecendo um percentual anual máximo apenas para os planos individuais,
apesar de evidências recentes demonstrarem que a assimetria de poder de barganha também
é uma realidade nos planos coletivos, especialmente nos de pequeno porte.

Assim, é importante que uma mudança na lei leve em consideração medidas que diminuam a
assimetria de poder econômico entre consumidores e ofertantes, estabelecendo parâmetros
mínimos para cláusulas contratuais de reajustes, informação sobre seu funcionamento, e
facilitação do acesso às planilhas de sinistralidade, de maneira clara e fácil de entender,
inclusive para planos coletivos.

Além disso, o Idec sugere que o agrupamento de contratos de planos coletivos contemple
planos com até 100 vidas. O aumento de 30 para 50, tal como sugerido no relatório, não supõe

5 O Idec registrou planos de saúde no topo das reclamações durante oito anos consecutivos. Em 2020, ano caracterizado por
expressivo superendividamento, fazendo com que serviços financeiros ocupassem o topo das reclamações, reajustes foram o
subtema mais reclamado na área de planos de saúde. Em pesquisa realizada no ano de 2020, na qual se coletou queixas de
consumidores quanto aos planos de saúde, identificou-se que a principal reclamação é de reajuste elevado, superando, inclusive,
reclamações associadas ao atendimento em si:
<https://idec.org.br/release/pesquisa-revela-que-reajustes-sao-o-principal-problema-para-o-consumidor-de-planos-de-saude>



uma alteração significativa do parâmetro atualmente vigente para cálculo de sinistralidade,
perpetuando a aplicação de altos reajustes, onerando demasiadamente os consumidores e
concedendo vantagens excessivas às operadoras.

Qualquer alteração nesse sentido demanda a análise de eficácia quanto ao objetivo de evitar a
falsa coletivização. Para além disso, também cabe o questionamento quanto ao pressuposto de
paridade de armas entre pessoas jurídicas contratantes e operadoras de planos de saúde.

Regulação da relação entre prestadores e operadoras

O texto substitutivo propõe alterações em outros pontos sensíveis, tais como critérios de
reajustes de remuneração de médicos e prestadores, alienação ou leilão das carteiras, uso e
aplicação de fundos e recursos das operadoras, entre outros temas relativos às garantias aos
usuários e prestadores.

Casos como o da operadora Prevent Senior evidenciam a importância de ampliar as
competências da ANS para estendê-las também aos prestadores de serviços de saúde como
forma de garantir a qualidade dos atendimentos. O Idec entende que o substitutivo avança
nesse caminho, mas detalha muito, deixando pouco espaço para a regulação infralegal em
temas diversos e sensíveis, que dependem de minuciosa análise regulatória e de ampla
discussão.

Regulação de administradoras de benefícios

O substitutivo estabelece regras para regular a presença das administradoras de benefícios,
em benefício do mercado e dos consumidores.

O art.1-8º do substitutivo estabelece que:

"Art. 1º-8. As pessoas jurídicas que cumprirem os requisitos para a contratação de
plano privado de assistência à saúde coletivo poderão contratá-lo diretamente com
a operadora ou, de forma opcional, com a participação de administradora de
benefícios, nos termos de regulamento.
§1° As administradoras de benefícios deverão informar à ANS as suas vidas
administradas.
§2° As faturas de pagamento das contraprestações devidas às administradoras de
benefícios deverão conter informação relativa ao valor destinado a estas
administradoras.
§3° A remuneração devida às administradoras de benefícios não poderá ser fixada
como um percentual da contraprestação destinada às operadoras, nem sofrer
modificações com base na taxa aprovada de reajuste por aumento de custos
operacionais do período."

Mercados de saúde são conhecidos por suas diversas falhas. Desde demanda inelástica até
uma assimetria de informação proeminente, passando por conflitos de agência sérios, os níveis
de incerteza desse mercado são altos, de modo que há um grande consenso na literatura
econômica sobre a necessidade de algum grau de intervenção estatal para garantir seu



funcionamento regular. Por causa dessas assimetrias, intermediários como as administradoras
de benefícios tem grande campo para atuação, sendo pouco transparente de que maneira
obtém remuneração por suas atividades. Há informação disponível no site da ANS dando conta
de que planos de saúde coletivos de adesão, com ampla participação dessas empresas
intermediárias, possuem reajustes mais elevados que os coletivos empresariais.

As regras previstas pelo substitutivo possibilitam uma maior transparência da atuação e forma
de remuneração desses agentes.

Do que o substitutivo não tratou

O substitutivo não se dispôs a enfrentar os verdadeiros problemas do mercado de planos de
saúde: o acesso à cobertura, a falta de regulação dos contratos coletivos no que se refere ao
aumento do valor do plano e o cancelamento unilateral pela operadora.

Cobertura e acesso a tratamentos: O fim do plano de referência e o estímulo à taxatividade
do Rol de Cobertura Obrigatória desvirtuam completamente a lógica do plano de assistência
privada. Problemas de saúde são imprevisíveis e a escolha da segmentação não pode recair
ao consumidor. Considerar o rol taxativo ou permitir a venda de planos de planos ambulatoriais
simples são medidas que representam verdadeiro risco à saúde e à vida dos consumidores.

Regulação dos planos coletivos: Muitas operadoras de planos de saúde têm deixado de
oferecer planos individuais, concentrando suas atividades nos planos coletivos. Antes mesmo
de fecharem totalmente as portas para a contratação individual, já davam demonstrações
evidentes de seu desinteresse por esse tipo de contrato, instruindo corretores para que não o
comercializassem, pagando comissões baixas ou mesmo deixando de pagá-las. Essa
preferência pelos planos coletivos ocorre porque esta modalidade sofre menor controle da
ANS.

O fato da ANS se omitir na regulação dos contratos coletivos – e o substitutivo comete o
mesmo erro – gera dois problemas. Primeiro, o desaparecimento dos contratos individuais com
o aumento de planos menos regulados no mercado. E o segundo, a ocorrência de fraudes por
meio de contratações de planos “falsos coletivos”. Essas fraudes podem ocorrer de duas
formas. Por meio da contratação via associações ou entidades representativas que foram
constituídas com a finalidade exclusiva de oferecer planos de saúde, não detendo nenhum
poder de barganha frente às operadoras; ou ainda, por meio de pessoas que "tomam
emprestado o CNPJ", ou mesmo criam um para fazer a contratação. Em ambos os casos, o
vínculo é de pessoas físicas ou pequenos grupos completamente vulneráveis na relação
contratual.


