
 

 

 

Carta Idec n º 252/2017/Coex 
 

São Paulo, 14 de setembro de 2017. 
 
 
 

Ilmo. Sr. Leandro Fonseca Alves 
Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 
presidencia@ans.gov.br  
 

Assunto: CP63 – Consulta Pública para atualização da Resolução Normativa que 

regulamenta a Portabilidade de Carência 

 
O Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, entidade civil sem fins 

lucrativos, associação legalmente constituída em 1987, sob o CNPJ n° 58.120.387/0001-

08, com sede na Rua Desembargador Guimarães, 21, Água Branca, São Paulo - SP, vem 

apresentar suas anexas contribuições para a Consulta Pública nº 63, referente à proposta 

de Resolução Normativa que trata de novas regras para exercício da portabilidade de 

carências. 

A portabilidade de carências é a faculdade do consumidor mudar de plano de 

saúde sem passar novamente pelo período em que, apesar de efetuar devidamente os 

pagamentos da mensalidade, ainda não pode acessar procedimentos. Este período é 

conhecido como período de carência. 

A carência é um mecanismo destinado a evitar que consumidores contratem 

planos de saúde apenas para atender demandas específicas – e deles se desvinculem tão 

logo o problema de saúde seja resolvido. Pela topologia do instituto e redação da lei 

9.656/98, a carência se relaciona à cobertura de procedimentos. Ou seja, o consumidor 

acumula pagamentos de mensalidade sem utilização do plano para acessar a cobertura 

contratada. Os próprios prazos são diferentes a depender da segmentação de cobertura 

disponível. Portanto, a carência não se relaciona com acomodação, preço, rede 

credenciada ou qualquer outra característica do plano. 

Se a carência é um mecanismo que evita o uso pontual do plano de saúde, a 

portabilidade é um mecanismo que modula efeitos indesejados da carência, tais como o 

engessamento da relação contratual e a baixa concorrência. 



 

 

 

A carência é um óbice à saída do consumidor do plano de saúde, um reforço a sua 

permanência em um determinado plano, uma vez que o consumidor sabe que, ao sair 

daquele plano para entrar em outro, deverá cumprir novamente o período, e, a depender 

do caso, ter cobertura parcial temporária. A operadoras de planos de saúde estão cientes 

desse mecanismo, e por esta razão a carência tem potencial para diminuir a concorrência 

no setor. Se é difícil para o consumidor trocar de plano, não é preciso muito esforço das 

fornecedoras para melhorar a qualidade do serviço, e existe maior liberdade para a fixação 

de preços. Num mercado já concentrado, como é o caso do de planos de saúde, essas 

características podem levar a uma situação de baixa qualidade na oferta de serviços de 

saúde e preços muito elevados. 

 Ao contrário, quando o consumidor tem condições de sair do plano sem cumprir 

novos prazos de carência, ele pode, a partir de uma experiência insatisfatória com o 

serviço ou fornecedor (rede, call center, prazos de atendimento), escolher serviços com 

melhores condições de lhe atender no mercado. É uma medida que aumenta a livre 

concorrência em benefício do consumidor. 

A garantia de livre concorrência impacta positivamente em outras características 

do mercado, como redução dos preços praticados e melhora na rede assistencial 

disponibilizada pela operadora, sendo, por esta razão, fator de estímulo à autorregulação.  

Existe, ainda, mais uma questão que precisa ser levada em consideração para a 

construção de uma boa normativa de portabilidade. É a da saída de consumidores do 

mercado nos últimos três anos (algo em torno de 5%) segundo dados consolidados de 

setembro de 2016 da ANS1. Parte desses rompimentos é de contratos coletivos 

empresariais, que, pelas regras vigentes hoje, não admitem a portabilidade. Esses 

consumidores, dadas as condições da economia brasileira hoje, estão deixando o mercado 

de saúde suplementar, mesmo sem deseja-lo. Alterar regras de portabilidade para incluir 

também plano empresariais, pode fazer com que consumidores que perderam seu plano 

em decorrência do desemprego possam contratar um plano mais barato, individual ou de 

adesão, aproveitando o tempo de permanência no plano oferecido pela empresa. 

                                                           
1 Redução de 50,2 milhões em setembro de 2014 para 48,3 milhões em setembro de 2016. Segundo dados 

mais recentes da agência, a queda continua, contando o mercado com 47,38 milhões em junho deste ano. 

Fonte:< http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor>. 



 

 

 

Hoje, o consumidor que deseja mudar de plano de saúde tem duas opções: cancelar 

seu plano atual contratando outro com novos prazos de carência, ou realizar a 

portabilidade de carências após dois anos de contrato, durante quatro meses ao longo do 

ano, entre planos de mesma segmentação. 

Após a constatação de dificuldades no exercício deste direito do consumidor, a 

ANS propôs alterações nas regras hoje vigentes e noticiou as principais alterações: 

- Fim do período para o exercício da portabilidade (janela); 
- Substituição da compatibilidade por tipo de cobertura pela exigência de 

carências para as coberturas não previstas; 
- Não exigência da compatibilidade de preço para planos em pós-pagamento; 
- Não exigência da compatibilidade de preço para Portabilidade Especial por 

liquidação de operadora; 
- Extensão da Portabilidade para beneficiários de planos Coletivos Empresariais. 
 

De maneira geral, o Idec considera as alterações sugeridas pela ANS positivas ao 

consumidor e consoantes com as diretrizes do CDC. Porém, é preciso verificar as razões 

pelas quais a agência está alterando também as regras de suspensão da comercialização 

dos planos de saúde, seja por solicitação da operadora, seja por decisão da própria 

agência. Além destas alterações normativas, é preciso ainda verificar porque razões a 

agência está aceitando a portabilidade para operadoras em regime de direção fiscal. 

Estas observações serão objeto de sugestões de alteração pelo Idec, conforme 

abaixo especificado no quadro comparativo. 

 

 

Teresa Liporace 

Gerente de Programas e Políticas 

  

Ana Carolina Navarrete 

Pesquisadora do Programa de Saúde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto proposto pela ANS Alteração proposta pelo IDEC Justificativa 

Art. 2º - O inciso II e os §§ 4ºao 9º 
do artigo 21 da RN n° 85, de 2004, 
passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 21 
.........................................................
.................................................... 

II - a pedido da operadora. 

Manutenção da redação anterior 
A retirada da exigência de 
cumprimento de instrução 
normativa da DIPRO não 
tem justificativa e é uma 
flexibilização de regras para 
suspensão comercialização 
de produtos a pedido da 
operadora. 

Se haverá alterações nessas 
regras, é necessário que haja 
uma justificativa técnica 
para esta alteração. Contudo, 
a exposição de motivos não 
constam as razões para 
nenhuma das alterações 
propostas para a RN 
85/2004. Tampouco estas 
alterações contam com 
quadro comparativo ou 
menção na exposição de 
motivos. 

 



 

 

 

Art. 4° da  Minuta, de alteração do 
art. 3º da RN 186/2004 

Art. 3º Para realizar a Portabilidade 
de Carências, o beneficiário deve 
atender simultaneamente os 
seguintes requisitos: 

(...) 

II - tiver cumprido prazo de 
permanência: 

a) na primeira portabilidade de 
carências, no mínimo dois anos no 
plano de origem ou no mínimo três 
anos na hipótese de o beneficiário 
ter cumprido cobertura parcial 
temporária; ou 

b) nas posteriores, no mínimo um 
ano de permanência no plano de 
origem ou no mínimo dois anos na 
hipótese de o beneficiário exercer a 
portabilidade para um plano de 
destino que possua segmentação 
assistencial mais abrangente do que 
o plano de origem. 

Alteração 

Art. 4° da  Minuta, de alteração do 
art. 3º da RN 186/2004 

Art. 3° Para realizar a 
Portabilidade de Carências, o 
beneficiário deve atender 
simultaneamente os seguintes 
requisitos: 

(...) 

II - tiver cumprido prazo de 
permanência: 

a) na primeira portabilidade de 
carências, no mínimo um ano no 
plano de origem ou no mínimo 
dois anos na hipótese de o 
beneficiário ter cumprido 
cobertura parcial temporária; ou 

b) nas posteriores, no mínimo um 
ano de permanência no plano de 
origem. 

Segundo informado pela 
Gerente de Manutenção e 
Operação dos Produtos 
Fabrícia Faedrich, a 
exigência do prazo de dois 
anos para exercício da 
primeira portabilidade se 
justifica por abarcar todos os 
períodos de carência 
possíveis de serem aplicados 
a um determinado usuário 
(inclusive a cobertura parcial 
temporária). Essa 
justificativa não faz sentido 
porque o prazo para a 
portabilidade no caso de 
usuários com CPT é de três 
anos. 

O que nos parece é que o 
primeiro ano do prazo se 
refere ao cumprimento de 
carências e o ano 
subsequente, ao primeiro 
ano de uso “livre” do plano. 
Neste caso, considerando 
que a carência uma vez 
adquirida já pode ser 
portada, não sendo razoável 
um prazo maior do que este. 

Nessa linha, proposta de 
alteração da lei 9.656/98 
apontam para a redução do 
prazo para exercício da 
mobilidade, como o PL 
2934/2004. 

Alternativamente, se 
mantido este prazo de dois 
anos, que ele seja único para 
usuários com ou sem CPT. 

 



 

 

 

Art. 4° da  Minuta, de alteração do 
art. 3º da RN 186/2004 

Art. 3º. 

(...) 

§3° As operadoras de planos 
privados de assistência à saúde 
devem comunicar aos seus 
beneficiários o cumprimento do 
prazo de permanência disposto no 
inciso II deste artigo, no mês do 
referido cumprimento, por qualquer 
meio que comprovadamente 
assegure a sua ciência, indicando o 
direito ao exercício da Portabilidade 
de Carências. 

Art. 4° da  Minuta, de alteração do 
art. 3º da RN 186/2004 

Art. 3º 

(...) 

§3° As operadoras de planos 
privados de assistência à saúde 
devem comunicar aos seus 
beneficiários o cumprimento do 
prazo de permanência disposto no 
inciso II deste artigo, no mês do 
referido cumprimento, por meio de 
correspondência escrita, além de 
outros que comprovadamente 
assegurem a sua ciência, indicando 
o direito ao exercício da 
Portabilidade de Carências. 

É necessário que a 
informação seja realizada 
por meio de correspondência 
escrita além dos 
comunicados nos sites das 
operadoras ou outros hoje 
realizados. Os estudos da 
agência já levantaram as 
assimetrias de informação e 
ruídos na comunicação sobre 
a janela. 

Art. 4° da  Minuta, de alteração do 
art. 3º da RN 186/2004 

Art. 3º  

(...) 

§6° Em contratos firmados 
anteriormente à 1º de janeiro de 
1999 e adaptados à Lei n° 9656, de 
1998, o prazo de permanência 
previsto no inciso II deste artigo será 
contado a partir da data da 
adaptação. 

Art. 4° da  Minuta, de alteração do 
art. 3º da RN 186/2004 

Art. 3º  

(...) 

§6° Em contratos firmados 
anteriormente à 1º de janeiro de 
1999 e adaptados à Lei n° 9656, de 
1998, o prazo de permanência 
previsto no inciso II deste artigo 
será contado a partir da assinatura 
do contrato. 

A ANS também deve 
estender a eficácia de suas 
normativas  



 

 

 

Art. 6° da  Minuta, de alteração do 
art. 3º da RN 186/2004 

Art. 3º 

(...) 

§ 10 (...) 

V- prazo máximo de vinte e quatro 
horas para casos de urgência e 
emergência em cobertura hospitalar. 

Art. 6° da  Minuta, de alteração do 
art. 3º da RN 186/2004 

Art. 3º 

(...) 

§ 10 (...) 

V- prazo máximo de vinte e quatro 
horas para casos de urgência e 
emergência. 

A ANS não pode inovar 
onde a lei 9.656/98 não 
autorizou. O art. 12, V, da lei 
fixa limite de 24 horas para 
carências em atendimentos 
de urgência e emergência 
sem especificar a 
segmentação. 

Mesmo que a migração 
ocorra no sentido de 
cobertura hospitalar, sugere-
se, para evitar confusão de 
sentidos, que a redação 
repita o conteúdo da lei 
9.656/98. 

Art. 6° da  Minuta, de alteração do 
art. 7º da RN 186/2004 

Art. 7° Para efeitos de Portabilidade 
de Carências, a operadora do plano 
de destino não poderá estar 
submetida a: 

(...) 

Exclusão dos incisos V (Direção 
Fiscal) e VI (Direção Técnica) da 
redação original da RN 186 

Manutenção da redação ou 
alternativamente, redação 
conforme abaixo: 

Art. 7° Para efeitos de 
Portabilidade de Carências, a 
operadora do plano de destino não 
poderá estar submetida a: 

(...) 

§ Único – Nos casos de 
operadoras em Direção Fiscal o 
Técnica, a ANS, ao permitir a 
portabilidade, fará constar 
expressamente do Guia de Planos 
a informação de que o plano 
pertence a operadoras nestas 
condições, explicando de forma 
clara ao consumidor o que estes 
regimes significam. 

A proibição de portar para 
planos de operadoras sob 
Direção Fiscal ou técnica é 
uma proteção ao 
consumidor. 

 

Alternativamente, caso a 
agência repute mais 
importante proteger o 
mercado ao invés do 
consumidor, como já o fez 
em outras oportunidades, 
faz-se necessário proteger o 
direito à informação 
adequada. 

No ato de selecionar o plano 
para portar é importante 
garantir que o consumidor 
saberá as implicações de um 
plano de operadora sob 
Direção Fiscal ou Técnica. 



 

 

 

Art. 6° da Minuta, de alteração do 
art. 7º da RN 186/2004 

Art. 7º-A 

(...) 

§9° A partir da publicação da 
Resolução Operacional de que trata 
o caput deste artigo, a ANS 
divulgará, por qualquer meio que 
entender cabível e a seu critério, a 
abertura de prazo para exercício da 
Portabilidade Especial de Carências. 

Art. 6° da Minuta, de alteração do 
art. 7º da RN 186/2004 

Art. 7º-A 

(...) 

§9° A partir da publicação da 
Resolução Operacional de que 
trata o caput deste artigo, a ANS 
divulgará, por meio de 
correspondência escrita, além de 
outros que entender cabível e a seu 
critério, a abertura de prazo para 
exercício da Portabilidade 
Especial de Carências. 

A liberdade para escolha de 
meios é desejável, mas sem 
desprezar a relevância de 
comunicação por 
correspondência. É preciso 
estipular um meio legítimo 
padrão além de outros que a 
agência julgue pertinentes. 

Art. 6° da Minuta, de alteração do 
art. 7º da RN 186/2004 

Art. 7°-C A Portabilidade de 
Carências poderá ser exercida em 
decorrência da extinção do vínculo 
de beneficiário, na forma prevista 
nesta Resolução e com as 
especificidades descritas neste 
artigo, nas seguintes hipóteses: 

(...) 

§ 6º O beneficiário que esteja 
pagando agravo e que tenha menos 
de vinte e quatro meses de contrato 
no plano de origem pode exercer a 
Portabilidade de Carências tratada 
neste artigo, podendo optar pelo 
cumprimento de cobertura parcial 
temporária referente ao tempo 
remanescente para completar o 
referido período de vinte e quatro 
meses, ou pelo pagamento de agravo 
a ser negociado com a operadora do 
plano de destino. 

Art. 6° da Minuta, de alteração do 
art. 7º da RN 186/2004 

Art. 7°-C A Portabilidade de 
Carências poderá ser exercida em 
decorrência da extinção do vínculo 
de beneficiário, na forma prevista 
nesta Resolução e com as 
especificidades descritas neste 
artigo, nas seguintes hipóteses: 

(...) 

§ 6º O beneficiário que esteja 
pagando agravo e que tenha menos 
de doze meses de contrato no plano 
de origem pode exercer a 
Portabilidade de Carências tratada 
neste artigo, podendo optar pelo 
cumprimento de cobertura parcial 
temporária referente ao tempo 
remanescente para completar o 
referido período de vinte e quatro 
meses, ou pelo pagamento de 
agravo a ser negociado com a 
operadora do plano de destino. 

Conforme sugestão de 
alteração do art. 3º, o prazo 
de permanência deve ser de 
no máximo 12 meses, e não 
24. 

 

Ou, alternativamente, que os 
24 meses valham para todos 
os usuários, estando com 
CPT ou não. Esta redação é 
mais coerente com a do 
parágrafo subsequente (7º). 



 

 

 

Art. 6º, alteração do art. 8º, § 3º da 
RN 186/04 

Art. 8º-A -  O beneficiário que não 
conseguir identificar o plano de 
origem, em consulta ao Guia ANS 
de Planos de Saúde, pode 
protocolizar solicitação de 
Portabilidade de Carências na ANS, 
que deve estar instruída com os 
seguintes documentos: 

(...) 

§4° Caso se constate que o plano de 
origem não constava das bases de 
dados do Guia ANS de Planos de 
Saúde, conforme caput deste artigo, 
a ANS enviará ao beneficiário ofício 
autorizando a realização da 
Portabilidade de Carências, 
conforme modelo disposto no 
Anexo desta Resolução, desde que 
observados os requisitos dispostos 
nesta Resolução, indicando os 
possíveis planos de destino em 
comercialização no município de 
sua residência. 

Alteração para estipular prazos 

Art. 6º, alteração do art. 8º, § 3º da 
RN 186/04 

Art. 8º-A -  O beneficiário que não 
conseguir identificar o plano de 
origem, em consulta ao Guia ANS 
de Planos de Saúde, pode 
protocolizar solicitação de 
Portabilidade de Carências na 
ANS, que deve estar instruída com 
os seguintes documentos: 

(...) 

§4° Caso se constate que o plano 
de origem não constava das bases 
de dados do Guia ANS de Planos 
de Saúde, conforme caput deste 
artigo, a ANS enviará ao 
beneficiário ofício autorizando a 
realização da Portabilidade de 
Carências, conforme modelo 
disposto no Anexo desta 
Resolução, desde que observados 
os requisitos dispostos nesta 
Resolução, indicando os possíveis 
planos de destino em 
comercialização no município de 
sua residência, no prazo máximo 
de 60 dias. 

É necessário a agência fixar 
um prazo máximo de 
atendimento à solicitação do 
usuário. 

 


