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Saúde Suplementar 
 
Diálogos da Agenda Regulatória  
 

No último mês de setembro, a Diretoria de Normas e 

Habilitação de Produtos (DIPRO), da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), convidou o mercado de saúde 

suplementar para debater seis temas que estão na 

agenda regulatória da Agência no triênio 2019-2021. A 

agenda regulatória é um instrumento por meio do qual a 

ANS busca dar previsibilidade ao mercado, divulgando os 

temas prioritários que serão objetos da atuação da 

Agência durante o período em questão.  

 

Esses temas são apresentados em seguida, juntamente 

com o entendimento da FenaSaúde sobre quais são os 

ajustes regulatórios necessários para melhorar o 

ambiente de negócios do setor.  

 

Acesso a planos privados de assistência à 
saúde 
 

A rigidez na regulação dos produtos é um dos obstáculos 

regulatórios que, uma vez removidos, poderiam facilitar o 

acesso à saúde suplementar, especialmente no que se 

refere à impossibilidade de formatação de produtos para 

as diferentes realidades regionais. Caso a Agência 

permitisse a modulação da cobertura do conjunto de 

procedimentos e eventos em saúde dos planos para 

variar de acordo com a região, os preços poderiam ser 

mais adequados às realidades locais, aumentando o 

acesso.  

 

Outro problema é que, uma vez registrado o produto, é 

vedada a alteração de características como nome, regras 

de livre escolha, serviços e coberturas adicionais, 

segmentação assistencial, abrangência geográfica e área 

de atuação. Tal vedação engessa negociações com 

clientes, uma vez que as operadoras, para alterar tais 

características, precisam solicitar o registro de um novo 

produto. Além de custos operacionais, há um grande 

custo de oportunidade envolvido nisso, justamente 

porque as operadoras não podem adaptar os seus 

produtos de acordo com o que os cliente demandam.  

 

Aperfeiçoamento das regras sobre 
transferência de carteiras 

 

O mercado de saúde suplementar passa por um 

momento de consolidação, com alteração de controle de 

operadoras e transferência de carteiras. No entanto, as 

regras atuais trazem riscos à sucessão das carteiras, 

aumentando a incerteza, reduzindo o valor dos ativos e 

diminuindo a atratividade do setor para investidores. Nos 

processos de aquisição e incorporação avaliados pela 

Agência, existem diversas etapas – em número superior 

ao exigido em outros órgãos – que atrasam a conclusão 

operacional da transferência, o que acaba 

comprometendo a qualidade do atendimento aos 

clientes e pagamentos a fornecedores.  

 

A revisão das normas da ANS de sucessão, alinhando a 

regulação da saúde suplementar com demandas e 

processos requeridos por outros reguladores, vai mitigar 

o risco de sucessão e aumentar o interesse dos 

investidores no setor.  

 

Aperfeiçoamento dos critérios para alteração 
de rede hospitalar 
 

Uma das principais atribuições da ANS é a de 

regulamentar a suficiência de rede, isto é, garantir que as 

redes das operadoras sejam capazes de atender os 

beneficiários, com qualidade, dentro dos prazos máximos 

de atendimento. No caso dos prestadores hospitalares, 

há restrição à livre alteração de rede, impondo um 

processo caro para as operadoras (a alteração de um 

determinado prestador deve ser requerida e paga por 
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produto registrado, muitas vezes custando centenas de 

milhares de reais) e para a própria ANS. O modelo atual é 

um procedimento burocrático incapaz de lidar com as 

alterações de demanda de um mercado dinâmico. Além 

disso, as regras criam poder de mercado para os 

prestadores, prejudicando a livre concorrência, posto que 

efetivamente são uma barreira à entrada de novos 

prestadores.  

 

As regras de alteração de rede hospitalar, além de tudo, 

são redundantes quanto ao seu objetivo de garantir a 

suficiência de rede. A própria Agência dispõe de um 

mecanismo muito mais eficaz para a suficiência, isto é, 

para saber se a rede da operadora é adequada para 

atender aos seus beneficiários: a fiscalização dos prazos 

de atendimento. As operadoras que não conseguem 

atender aos próprios beneficiários nos prazos 

determinados pela ANS são monitoradas e multadas. 

Além de um custo regulatório mais baixo, o 

monitoramento do prazo de atendimento mede de 

maneira direta o que o controle da alteração de rede 

hospitalar pretende alcançar de maneira cara e tortuosa. 

 

Aprimoramento das regras de notificação de 
inadimplência e regulamentação de suspensão 

 

Atualmente, as regras para comunicação entre 

operadoras e beneficiários estão desatualizadas. Na 

prática, apenas o Aviso de Recebimento (AR) é o único 

meio de notificar o beneficiário sobre inadimplência que 

prescinde da assinatura do próprio beneficiário. É 

importante ressaltar que o custo do AR (R$ 13,45) é alto 

com relação ao valor médio das contraprestações, 

podendo passar de 50% desse valor no caso dos planos 

odontológicos. A atualização dos meios de notificação, 

especialmente os meios de comunicação eletrônicos, sem 

a necessidade de assinatura para fins de notificação do 

beneficiário de rescisão por inadimplência vai permitir ao 

beneficiário saber sobre a inadimplência de forma segura 

e eficiente e vai reduzir custos operacionais, o que 

indiretamente afeta o preço dos produtos.  

Aprimoramento da Nota Técnica de Registro de 
Produtos 
 

A Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) é o 

instrumento regulatório de precificação inicial dos planos 

de saúde. Na NTRP ficam documentadas todas as 

características que justificam os preços dos produtos, isto 

é, dos planos registrados na Agência. A atual regulação 

permite que haja uma banda de comercialização dos 

preços (30% acima ou abaixo do preço informado na 

NTRP). Há algum tempo, a ANS vem demonstrando 

interesse em reduzir essa banda, por considerar que o 

seu efeito é o de incentivar a subprecificação dos 

produtos e implicaria, por consequência, sobrereajustes. 

 

A banda da NTRP acomoda diferentes múltiplos de 

reembolso, diferentes valores e percentuais de 

coparticipação e diferentes modalidades de contratação 

(se compulsório ou livre adesão de funcionários). Uma 

eventual proposta de redução da banda oneraria 

excessivamente a gestão regulatória da ANS e a 

administração das operadoras, posto que todas essas 

características, que hoje são acomodadas pela banda, 

demandariam o registro de uma grande quantidade de 

novos produtos.  

 

A suposição de que há subprecificação na NTRP seguida 

de sobrereajustes após o primeiro ano de contrato não se 

sustenta. Os reajustes são frutos de negociação entre as 

partes, não sendo possível às operadoras imporem 

reajustes muito elevados, sob pena de rescisão 

contratual. Mesmo supondo que essa prática exista, e 

que ela seja generalizada, não há que se falar em prejuízo 

para os contratantes e beneficiários, uma vez que a 

subprecificação no primeiro ano é um benefício e que, 

em face da ausência de restrições relativas à carência e 

cobertura parcial temporária, tem total liberdade de 

optar por trocar de operadora em face de um reajuste 

mais elevado no vencimento do contrato. 
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Estruturação e desenvolvimento de política 
para revisão técnica 
 

A revisão técnica das contraprestações pecuniárias tem 

por objetivo manter o equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos. O racional econômico por trás da revisão 

técnica, sempre prevista em mercados cujos preços são 

regulados por modelos como o da saúde suplementar, é 

o de evitar um desequilíbrio persistente nesses contratos, 

preservando a sustentabilidade das operadoras, sua 

capacidade operacional e de atendimento aos 

beneficiários, bem como a continuidade da oferta dos 

produtos. 

 

Reajustes insuficientes ao longo do tempo resultaram em 

uma sinistralidade elevada para determinados produtos, 

que em alguns casos chega a 100%.  Um dos principais 

efeitos disso é a necessidade das operadoras utilizarem 

recursos de carteiras mais saudáveis para cobrir os custos 

das carteiras com preços defasados. Outro efeito desse 

desequilíbrio entre receitas e despesas operacionais é o 

aumento do risco e, consequentemente, do preço de 

comercialização desses produtos. No limite, sua a própria 

comercialização torna-se financeiramente inviável. 

 

Propõe-se que a revisão periódica seja aplicada sempre 

que um determinado conjunto de produtos atingir 

sinistralidade de 80%. O requerimento de revisão técnica 

deveria compreender planos individuais formados por 

produtos homogêneos e, para fins de agrupamento a 

critério das operadoras, deveriam ser consideradas 

características tais como: modelo assistencial, 

abrangência geográfica de cobertura, política de 

reembolso, mecanismo de regulação financeiro e padrão 

de acomodação hospitalar.  
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3 O IPCA Expurgado é o IPCA recalculado com a exclusão (expurgo) do reajuste dos planos de saúde. O objetivo desse expurgo é evitar que haja 
retroalimentação no reajuste.  


