
 

 
 

AIR 

Melhoria do relacionamento 
entre operadoras e 

beneficiários 

A melhora do relacionamento entre operadoras e beneficiários passa por uma verdade mudança de paradigma do setor 
regulado e de práticas de mercado como um todo. Para a futura AIR, é necessário que eventuais incentivos direcionados às 

operadoras, como também a avaliação de contato e solução de problemas junto ao consumidor, levem em consideração o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois, na essência, os planos privados de assistência à saúde são contratos de 

consumo. Os seguintes pontos, dentre outros, poderiam ser analisados na AIR: 1) quais são as principais reclamações dos 

consumidores no que tange ao relacionamento com a operadora? 2) as operadoras observam a legislação consumerista no 
seu contato junto aos usuários? 3) o prazo de resposta ao consumidor foi adequado? Para além dos questionamentos sobre 

o CDC, este contribuinte avalia que o número de reclamações, em especial no que se refere à cobertura, poderia diminuir 
diante da ampliação do horário de atendimento dos canais de atendimento tanto das operadoras quanto da ANS para além 

do limite comercial. Uma das maiores dificuldades dos usuários é resolver problemas relacionados às negativas de cobertura 

e às situações de urgência e emergência que ocorrem fora do horário comercial, quando os canais de atendimento já contam 
com restrições e limitação de horário. O contribuinte ressalta que essa infraestrutura já está disponível na comunicação entre 

prestadores e operadoras, para a realização de autorizações de procedimentos. 

Simplificação da situação do 

produto 

A simplificação da situação dos planos de saúde é um tema recorrente, mas muito sensível e a futura AIR sobre o tema deve 

ponderar riscos de retrocesso ao autorizar posturas unilaterais das operadoras quanto a pedidos de suspensão, reativação e 

cancelamento do produto. Propostas passadas de simplificação dos produtos já foram rechaçadas, por serem prejudiciais aos 
usuários e aumentarem o risco de judicialização. Em relação à suspensão e cancelamento do contrato, alterações unilaterais 

pelas empresas não devem ser facilitadas. As normas de orientação dos produtos devem estar atreladas a uma política que 
evite a redução ou negativa de oferta, já que deixar de oxigenar as carteiras pode ser interessante para a operadora que 

queira se livrar de uma carteira adoecida ou envelhecida, especialmente no caso de planos individuais, em que a operadora 

não pode cancelar imotivadamente. Eventual normativa que facilite a redução da oferta de um determinado produto deve 
levar em consideração a intenção da operadora de extinguir paulatinamente uma determinada carteira, uma vez identificados 

casos de doenças custosas e caras, promovendo uma seleção posterior dos usuários. O mesmo pode acontecer em planos 
que desejem mudar seu modelo de negócio, renunciando a planos individuais e ofertando exclusivamente planos coletivos. O 

impacto desta decisão sobre a oxigenação da carteira de individuais deve ser considerado. E processos que facilitem a retirada 
desses produtos no mercado não devem ser encorajados. Essa prática, de redução de oferta de produtos melhor regulados, 

é preciso dizer, é abusiva nos termos do art. 51 CDC e da Lei nº 9.656/98, bem como ofende o princípio de mutualismo que 

permeia este mercado, porque promove a seleção adversa do risco, ou seja, permite que a operadora, uma vez identificadas 
carteiras com muitos tratamentos custosos, possa se abster de prestar a assistência à saúde uma vez descoberta a doença 

do usuário. Sugere-se que a futura AIR se guie pelas seguintes diretrizes: 1) impossibilidade de subsegmentação de novos 
modelos de produtos; 2) impossibilidade de restrição de coberturas; 3) vedação da suspensão ou do cancelamento de carteiras 

envelhecidas e com alta sinistralidade; 4) Não facilitação de processos que culminem em redução da oferta de produtos ao 

consumidor, 5) abusividade de alterações unilaterais, que culminem em cancelamento ou suspensão do contrato, sem a 
anuência ou conhecimento do consumidor. 



 

 
 

Mecanismo de regulação 

financeira 

Em 2017 a ANS propôs, por meio de consulta pública, a revisão das regras vigentes para franquia e coparticipação em planos 

de saúde, sugerindo a revogação da Resolução Consu nº 8/98. A avaliação atual sobre tais mecanismos financeiros de 
regulação deve considerar os pontos já avaliados à época, como também a conclusão do julgamento da ADPF 532, pelo 

Supremo Tribunal Federal. Ademais, também é necessário lembrar que a função precípua da coparticipação não é custear as 
despesas assistenciais e assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do seguro ou plano de saúde, mas, em realidade, 

servir como fator de regulação que impediria eventual uso excessivo dos serviços cobertos, prevenindo contra o fenômeno 
conhecido como risco moral (“moral hazard”), ou seja, sobreutilização do plano. A AIR sobre esse tema deve se guiar pelas 

seguintes diretrizes: a) Altos percentuais de coparticipação, acima de 25%, representam verdadeira barreira de acesso a 

procedimentos e não produzem racionalização maior do uso; b) Mecanismos financeiros de regulação devem conter limites 
de exposição financeira, impedido o endividamento do consumidor; c) É absolutamente necessário produzir regras de 

publicidade e oferta adequadas ao direito à informação, regulamentado no Código de Defesa do Consumidor (CDC), d) 
vedação de que os mecanismos financeiros representem o pagamento do valor integral do procedimento, e) estímulo e 

obrigatoriedade de comercialização de planos individuais, sem mecanismos de regulação. Ademais, considerando a dificuldade 

do tema e as discussões passadas, sugere-se que a dilação de prazo para a conclusão das análises. 

Empoderamento do 

beneficiário/consumidor para 
contratação ou troca de 

plano 

O contribuinte considera positiva a avaliação da Agência para atualização do Guia da ANS, de modo a permitir o acesso, pelo 

consumidor, a informações centralizadas sobre diferentes planos de saúde. De todo o modo, o consumidor deve ser protegido 
e ter segurança para realizar a portabilidade com autonomia e com respeito a seus direitos. Além disso, é necessário fomentar 

e permitir o acesso à portabilidade dos consumidores mais idosos. Assim sendo, este contribuinte entende que a futura AIR 

sobre o tema deve avaliar os seguintes pontos: i) quais as dificuldades dos consumidores ao tentar realizar a portabilidade, 
ii) quais os entraves que os consumidores idosos encontram para efetuar a portabilidade, iii) o número de reclamações sobre 

o tema; iv) como o aprimoramento do Guia da ANS vai permitir garantirá a proteção a dados pessoais e sensíveis do 
consumidor, de movo a evitar a seleção de risco, também chamada de perfilização da saúde (health score) ou precificação 

personalizada e v) evitará o fomento às práticas comerciais discriminatórias aos consumidores. Neste escopo, é fundamental 

conferir especial atenção aos dados pessoais e sensíveis. Os dados dos usuários podem acabar sendo usados para que 
empresas tracem perfis, neguem cobertura 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), em seu artigo 11, §5º, e a criação de modelos de negócios distintos, com precificação diferente conforme o 

perfil do consumidor, também é uma medida inconstitucional, em detrimento do art. 5, inciso XXXII, art. 19 e incisos I a III 
e art. 170, V, todos da Constituição Federal. A insuficiência na transparência quanto à utilização de dados pessoais e sensíveis 

pode possibilitar que dados de consumidores sejam 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. Além disso, 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. No médio prazo, isso expulsa do 

plano ou impede a portabilidade as pessoas com condições crônicas ou doenças graves. Aqui vale destacar que o recente 

relatório do GT que se debruçou sobre a proposta de Open Health, formado também pela ANS, indicou a seleção de risco 



 

 
 

como principal preocupação na implementação das propostas de portabilidade em discussão. O contribuinte entende que, a 

despeito das proteções legais e regulatórias, que vedam a seleção de risco, ainda há espaço para coleta massiva de dados 
pessoais de modo a fornecer às operadoras de planos de saúde vantagens excessivas sobre o consumidor no momento da 

contratação, podendo usar mecanismos como, por exemplo, a Cobertura Parcial Temporária para negociar com o consumidor 
coberturas extras e contornar a vedação à cobrança personalizada. Nesse sentido, é fundamental que as operadoras não 

tenham acesso aos dados pessoais dos consumidores, que devem ficar restritos à ANS e que a vedação ao uso de dados 
pessoais, inclusive financeiros, para qualquer análise de risco do consumidor seja expressamente vedada. 

Estímulo ao desenvolvimento 

setorial 

Apenas nos últimos seis anos, houve ao menos três tentativas de alteração do panorama regulatório do setor tentando reduzir 

coberturas sob o argumento de expansão do mercado, tornando os planos de saúde mais "acessíveis". Em 2016, o então 
Ministro da Saúde Ricardo Barros criou um Grupo de Trabalho para elaborar planos de saúde com cobertura reduzida, os 

chamados planos “acessíveis” ou populares. A ANS chegou a ser mobilizada e apresentou um documento final sinalizando que 

alterações regulatórias não precisariam ser feitas para chegar a esse fim. Em 2017, uma comissão especial foi criada na 
Câmara dos Deputados para discutir a reforma do marco legal. Medidas como a flexibilização de multas e coberturas foram 

propostas. Dentro das propostas discutidas, nenhuma delas nova, encontramos novamente a fragilização da cobertura mínima 
estabelecida com a lei 9.656/98: planos “ambulatoriais simples”, sem terapias importantes, e a possibilidade de oferta de 

serviços mais simples, excluindo-se o alto custo do componente assistencial. Argumentos diversos no setor justificariam as 
vantagens dessa medida. Desde a necessidade de expandir o mercado e “desafogar o SUS”, cuja falácia o Conselho Nacional 

de Saúde já ressaltou, até a ampliação de concorrência no setor, com “mais produtos” e opções para o consumidor. 

Entendemos que falar em expansão com base na redução de coberturas, ela é necessariamente um retrocesso que fere toda 
a principiologia do mercado e a lei de criação da ANS. Os mercados de saúde são conhecidos na literatura econômica por suas 

falhas. Ressaltamos especialmente a assimetria de informação e de poder econômico. Para os consumidores, há a falta de 
informação e capacidade técnica para que possa reconhecer sua necessidade de saúde tanto ao contratar quanto ao utilizar 

o serviço. E, quando contratam, não sabem o que precisarão. A utilização é mediada por outro agente – médicos e profissionais 

de saúde. Ou seja, o consumidor apresenta o sintoma ao prestador do serviço, que, por sua vez, possui o conhecimento 
técnico para precisar o diagnóstico e a demanda daquele usuário. Por esses motivos, o contrato de plano de saúde demanda 

regulação no sentido de definir cláusulas básicas que não podem ser alteradas por livre negociação entre as partes. Variedade 
ou flexibilização de coberturas, num cenário cinzento, impossibilita o pleno exercício da liberdade de contratar. Permitir ações 

regulatórias que facilitem o acesso na saúde suplementar procurando reduzir preços por meio da redução de coberturas é 
permitir modelos de negócios desenhados para capturar renda, sem prestar o correspondente serviço. Isso se aplica também 

às iniciativas que visem estabelecer acesso de empresas a dados sensíveis de saúde dos usuários, buscando selecionar os 

riscos mais baixos. Sendo assim, iniciativas de desenvolvimento setorial devem focar centralmente em como oferecer o serviço 
com qualidade, reduzir judicialização (causada essencialmente por descumprimentos contratuais e má regulação) e atuar em 

sinergia com a alta gestão do SUS antes de pensar em expansão. 

Integração da Saúde 
Suplementar e o SUS 

Este contribuinte avalia que a AIR sobre o tema proposto deve avaliar estudos, comentários e posicionamentos do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). A integração entre saúde suplementar e o SUS deve ser acompanhada de mudanças nas práticas 

do setor regulado, sobretudo no que se refere a ressarcimento ao sistema público, pagamento de multas à ANS e integralidade 



 

 
 

do atendimento. Deste modo, sugere-se que a futura AIR 1) avalie o cumprimento do Tema 345 da Repercussão Geral do 

Supremo Tribunal Federal e estude mecanismos para a efetivação do ressarcimento dos procedimentos médicos, hospitalares 
e ambulatoriais custeados pelo SUS; 2) delimite a responsabilidade das operadoras pelo atendimento a seus usuários, coibindo 

que o SUS seja utilizado como resseguro, 3) convoque o CNS para audiência pública sobre o tema, bem como especialistas 
da área do direito sanitário e da economia da saúde para contribuir com formas para sua operacionalização. Sugere-se como 

nomes de especialistas: Carlos Ocké-Reis, Rodrigo Broglia Mendes e Maria Eugênia Bodra. As limitações às sanções e ao 
processo administrativo sancionador que a ANS pode aplicar às operadoras em casos de descumprimento das obrigações 

relativas ao ressarcimento ao SUS é um mecanismo que pode estimular operadoras de planos de saúde a não cumpri-las. O 

ressarcimento ao SUS deve ser tomado como elemento central da agenda regulatória da ANS, considerando sua relevância 
econômica e a competência legal inequívoca da ANS para implementá-lo. Por fim, a reguladora pode contribuir para o 

aprimoramento das integrações entre redes assistenciais público-privadas, especialmente para situações que transcendem a 
cobertura contratada, como no caso de necessidade de internação hospitalar em planos ambulatoriais. Nesse sentido, uma 

AIR sobre o tema deverá levar em consideração o levantamento de informações sobre atendimentos de urgência e emergência 

no âmbito desses planos, e de que forma soluções assistenciais são adotadas por operadoras, prestadores e usuário. É 
importante chamar atenção para o fato de que integrações nesses casos não devem ser promovidas com o fim único de 

isentar a operadora do dever de cobertura em casos de risco de morte ou outros prejuízos, mas, sim, de garantir que o usuário 
seja atendido e não se perca na transição da rede privada para a pública 

Transparência e qualidade de 

dados e informações do setor 

O contribuinte avalia que este tema deve ser objeto de AIR. Para além da disponibilidade, transparência e publicidade dos 

dados técnicos afetos ao setor regulado como um todo, é imperioso que a avaliação sobre o tema também leve em 
consideração a publicidade e o aprimoramento do acesso do público a processos administrativos. Ressalvadas as hipóteses 

de sigilo previstas em lei, o acesso a plataforma SEI deve ser facilitado não somente às operadoras, mas também a integrantes 
da sociedade civil e a terceiros interessados, nos termos da lei do processo administrativo federal (Lei 9784/90). A futura AIR, 

desse modo, deve considerar i) aprimoramento de acesso à plataforma SEI, ii) adequação da plataforma à lei do processo 

administrativo federal, iii) orientações sobre seu funcionamento e modo de acesso. Além disso, é fundamental que a ANS 
prossiga ampliando sua política de dados abertos (também chamada recentemente de Open Data no recente relatório do GT 

sobre Open Health). O acesso à informação por meio de dados abertos é fundamental e deve comportar tanto a ampliação 
de informações disponíveis ao público quanto sua acessibilidade, o que inclui tanto formatos que permitam o manejo por 

computadores convencionais dentro do possível quanto manuais e dicionários de dados detalhados. Cita-se, como exemplo, 
o sistema de reajuste de planos coletivos (RPC), cujos dados estão disponibilizados na forma de dados abertos, mas ainda 

encontram problemas associados à acessibilidade. 

ARR 

Parâmetros da metodologia 
do reajuste individual 

A metodologia nova tem vantagens e pontos de atenção, analisados a seguir. O primeiro avanço desta metodologia em relação 
à anterior se refere aos fatores transparência e reprodutibilidade. Ao fixá-la em Resolução, ao mesmo tempo em que se 

disponibilizou o acesso aos dados relativos ao cálculo da VDA, também aumentou o grau de transparência da política, ao 
mesmo tempo em que permitiu que outros atores reproduzissem o cálculo. O segundo deles se refere à neutralização do 

problema anteriormente detectado pelo TCU, de alto risco de bis in idem que havia no critério anterior, focado na média dos 



 

 
 

reajustes coletivos (yardstick competition) acrescida do fator incorporação tecnológica (fator exógeno). Não se baseando mais 

nessa média, nem incluindo no cálculo do fator exógeno, os problemas apontados anteriormente pelo TCU foram 
neutralizados. Além disso, a metodologia produziu o menor reajuste da série histórica, chegando a -8,15% em 2020. Embora 

tenha havido muita pressão por parte do setor regulado de rejeitar um reajuste negativo, tanto que a ANS solicitou um parecer 
da PROGE se seria lícito autorizar reajustamento em forma de desconto, o índice foi autorizado e sua incidência foi capaz de 

devolver aos consumidores de planos individuais parte das economias que o mercado experimentou durante o início da 
pandemia, decorrentes de uma brutal redução no uso dos serviços de saúde, em especial os eletivos. Contudo, se há ganhos, 

por um lado, há ainda questões que não prescindem de ajustes para a plena efetividade dessa política. Um fator relevante é 

que essa metodologia não leva em conta o lucro das operadoras, uma vez que um maior ganho de excedentes no setor 
significaria melhor desempenho das empresas, justificando reajustes menos elevados. Sugere-se ainda alguns dados que 

possam ser fornecidos pelas empresas para análise econômica de seu desempenho de mercado associadas à atividade 
financeira, como parcela de ativos financeiros sobre o total de ativos, peso dos lucros financeiros no lucro total, evolução da 

alavancagem, relação das despesas financeiras sobre os lucros. Em segundo lugar, ao mesmo tempo em que produziu o 

menor reajuste da série histórica, a mesma metodologia produziu o maior reajuste, de 15%, em 2022. Tal reajuste foi de 
grande impacto para os consumidores, que ainda no momento estão lidando com a crise econômica, ao mesmo tempo em 

que a pressão de entrada (resistência ao sair) desse mercado é majorada pelo receio que consumidores têm de depender 
exclusivamente do SUS - duramente impactado pela pandemia, ainda não restabelecido. Assim, embora a metodologia tenha 

ganhos em transparência e reprodutibilidade, ela não oferece o mesmo em termos de previsibilidade. Uma das razões para 
isso é o fato de ter sido pensada para tempos de normalidade sanitária, o que não foi o que aconteceu durante a pandemia. 

O período de excepcionalidade foi importante para testar os limites da fórmula e permitir ver como o período curto de 

consideração (de um ano a outro) para mensurar VDA e IPCA podem gerar instabilidade na fixação do índice. Um ajuste que 
poderia ser feito nesse sentido seria o de considerar um período de tempo maior para a mensuração da VDA e do IPCA base 

para o cálculo. Por fim, o Idec sugere a necessidade de expandir a avaliação geral para outras normativas que tratam de 
política de preços, para além de planos individuais. Em especial, chamamos a atenção para a necessidade de análises de 

impacto regulatório das Comunicações que instituíram a suspensão e a recomposição e reajustes, mensurando impactos 

dessas normativas para os preços praticados em planos individuais e coletivos. nesse sentido, o Idec já havia, quando da 
emissão dos Comunicados 85 e 87/2020, sobre a necessidade de a ANS compor uma câmara técnica que pudesse dimensionar 

os impactos dos índices pandêmicos. 

Análise sobre os conceitos de 

grupo econômico e rede 

própria na saúde 
suplementar 

Para além da avaliação sobre tais conceitos à luz das normativas citadas, que se referem, sobretudo, a procedimentos de 

registro dos produtos, este contribuinte entende que também é necessário considerá-los também diante de outros 

procedimentos recorrentes nos planos de saúde, como descredenciamento e redimensionamento. Este contribuinte entende 
que, ao longo de sua vigência, um plano de saúde não pode ser descaracterizado, a ponto de se tornar um produto diferente 

daquele contratado inicialmente pelo consumidor. 

Estudos preliminares 

Vazios assistenciais O contribuinte apoia a atualização do mencionado estudo. 



 

 
 

Avaliação econômico-

financeira dos produtos 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

O contribuinte entende que este tema está maduro a ponto de ser realizada AIR. Há normativas que tratam de reajustes de 

planos coletivos (como a RN 421, sobre agrupamento de contratos, e a RN 309, sobre planos MEI), e divulgação de reajustes 
médios de planos coletivos, a partir da base do RPC, bem como estudos sobre política de preços e reajustes desde 2015 nesta 

agência, sem falar na realização de audiência pública sobre o tema em 2018. Assim, a questão está em situação de alto 
desenvolvimento no âmbito da ANS, merecendo ser tratada já no âmbito de uma AIR. Não bastasse isso, o tema já é estudado 

pelo corpo técnico da agência, com importantes documentos consolidados, tais como a Gerência Econômico-Financeira e 
Atuarial de Produtos (GEFAP) (2013/2017/GEFAP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO). O documento aponta o problema dos 

reajustes mais elevados em planos coletivos e recomenda: 1) padronização de cláusulas de reajuste anual; 2) aumento do 

agrupamento de contratos de 29 vidas para 100 nos planos coletivos empresariais; 3) reajuste único para os contratos de 
adesão (agrupamento único); e 4) aperfeiçoamento das interfaces de divulgação de reajustes entre operadoras, contratantes 

e consumidores. Da nota, destaca-se a avaliação bastante crítica sobre as discrepâncias de reajustamento, que culminam em 
reajustes em altos percentuais, sobretudo nos casos em que as operadoras incluem fatores estatísticos para calcular o 

reajuste. Por esse motivo, o Idec pede que esta tema seja realocado para o bloco de AIR, bem como solicita formalmente 

que esta agência elabore, com urgência, uma política de regulação de planos coletivos que contemple avaliações das 
normativas hoje vigentes e se direcione para os seguintes aspectos: (i) fragmentação de contratos; (ii) levantamento de 

evidência científica sobre a existência ou não de poder de barganha em planos coletivos (especialmente os de adesão e planos 
abaixo de 100 vidas); (iii) política de cancelamento em planos coletivos de adesão e empresariais abaixo de 100 vidas. 

Ademais, avalia também que eventual regulação sobre este tema deverá, necessariamente, contemplar a i) fixação dos 
reajustes dos planos coletivos, ii) proteção dos consumidores frente a cancelamentos unilaterais e iii) comercialização dos 

planos individuais, (iv) padronização de cláusulas de reajuste anual; (v) aumento do agrupamento de contratos de 29 vidas 

para 100 nos planos coletivos empresariais; (vi) reajuste único para os contratos de adesão (agrupamento único); medidas 
que tornem efetivamente obrigatória a apresentação do contrato coletivo na integralidade para o consumidor de plano 

empresarial; (iv) facilitação do acesso às planilhas de sinistralidade pelo consumidor e não apenas o contratante, de maneira 
clara e fácil de entender (e não apenas relatórios resumidos de consultorias atuariais); (v) monitoramento e combate ao 

fenômeno da fragmentação dos contratos (quantidade maior de contratos coletivos pequenos) e da falsa coletivização. 

 


