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ALGUNS NÚMEROS DO SETOR

Situação de desequilíbrio

Dados sobre os reajustes praticados pelas operadoras



ALGUNS NÚMEROS DO SETOR

Situação de desequilibrio

A receita dos planos de saúde cresce, em média, 14% ao ano. Em
2011, as operadoras médico-hospitalares tiveram uma receita de R$
82,4 bilhões, 12,9% a mais que em 2010





A receita das operadoras médico-hospitalares cresceu 192% entre 2003
e 2011. No mesmo período, o valor médio pago por uma consulta
médica, segundo a ANS, cresceu 65%. Há planos que ainda pagam
valores abaixo dessa média.

ALGUNS NÚMEROS DO SETOR

Situação de desequilibrio



LEI 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000

Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar –––– ANS.ANS.ANS.ANS.

ArtArtArtArt.... 3333oooo AAAA ANSANSANSANS teráteráteráterá porporporpor finalidadefinalidadefinalidadefinalidade institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional promoverpromoverpromoverpromover aaaa defesadefesadefesadefesa
dodododo interesseinteresseinteresseinteresse públicopúblicopúblicopúblico nananana assistênciaassistênciaassistênciaassistência suplementarsuplementarsuplementarsuplementar àààà saúde,saúde,saúde,saúde,
regulandoregulandoregulandoregulando asasasas operadorasoperadorasoperadorasoperadoras setoriais,setoriais,setoriais,setoriais, inclusiveinclusiveinclusiveinclusive quantoquantoquantoquanto àsàsàsàs suassuassuassuas
relaçõesrelaçõesrelaçõesrelações comcomcomcom prestadoresprestadoresprestadoresprestadores eeee consumidores,consumidores,consumidores,consumidores, contribuindocontribuindocontribuindocontribuindo paraparaparapara oooo
desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento dasdasdasdas açõesaçõesaçõesações dededede saúdesaúdesaúdesaúde nononono PaísPaísPaísPaís....

ArtArtArtArt.... 4444oooo CompeteCompeteCompeteCompete àààà ANSANSANSANS::::

IIIIIIII ---- estabelecerestabelecerestabelecerestabelecer asasasas característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas geraisgeraisgeraisgerais dosdosdosdos instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos
contratuaiscontratuaiscontratuaiscontratuais utilizadosutilizadosutilizadosutilizados nananana atividadeatividadeatividadeatividade dasdasdasdas operadorasoperadorasoperadorasoperadoras;;;;

IVIVIVIV ---- fixarfixarfixarfixar critérioscritérioscritérioscritérios paraparaparapara osososos procedimentosprocedimentosprocedimentosprocedimentos dededede credenciamentocredenciamentocredenciamentocredenciamento eeee
descredenciamentodescredenciamentodescredenciamentodescredenciamento dededede prestadoresprestadoresprestadoresprestadores dededede serviçoserviçoserviçoserviço àsàsàsàs operadorasoperadorasoperadorasoperadoras;;;;



RN 71, DE 17 DE MARÇO DE 2004

EstabeleceEstabeleceEstabeleceEstabelece osososos requisitosrequisitosrequisitosrequisitos dosdosdosdos instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos jurídicosjurídicosjurídicosjurídicos aaaa seremseremseremserem
firmadosfirmadosfirmadosfirmados entreentreentreentre asasasas operadorasoperadorasoperadorasoperadoras dededede planosplanosplanosplanos privadosprivadosprivadosprivados dededede assistênciaassistênciaassistênciaassistência
àààà saúdesaúdesaúdesaúde ouououou seguradorasseguradorasseguradorasseguradoras especializadasespecializadasespecializadasespecializadas emememem saúdesaúdesaúdesaúde eeee profissionaisprofissionaisprofissionaisprofissionais
dededede saúdesaúdesaúdesaúde ouououou pessoaspessoaspessoaspessoas jurídicasjurídicasjurídicasjurídicas quequequeque prestamprestamprestamprestam serviçosserviçosserviçosserviços emememem
consultóriosconsultóriosconsultóriosconsultórios....



ArtArtArtArt.... 2222ºººº ............

ParágrafoParágrafoParágrafoParágrafo únicoúnicoúnicoúnico.... SãoSãoSãoSão cláusulascláusulascláusulascláusulas obrigatóriasobrigatóriasobrigatóriasobrigatórias emememem todotodotodotodo instrumentoinstrumentoinstrumentoinstrumento
jurídicojurídicojurídicojurídico asasasas quequequeque estabeleçamestabeleçamestabeleçamestabeleçam:::: ((((............))))

IIIIIIII –––– objetoobjetoobjetoobjeto eeee naturezanaturezanaturezanatureza dodododo ajusteajusteajusteajuste comcomcomcom aaaa descriçãodescriçãodescriçãodescrição dededede todostodostodostodos osososos
serviçosserviçosserviçosserviços contratados,contratados,contratados,contratados, contendocontendocontendocontendo:::: ((((............))))

c)c)c)c) procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento paraparaparapara oooo qualqualqualqual oooo profissionalprofissionalprofissionalprofissional dededede saúdesaúdesaúdesaúde ouououou pessoapessoapessoapessoa
jurídicajurídicajurídicajurídica sãosãosãosão indicados,indicados,indicados,indicados, quandoquandoquandoquando aaaa prestaçãoprestaçãoprestaçãoprestação dodododo serviçoserviçoserviçoserviço nãonãonãonão forforforfor
integralintegralintegralintegral;;;; e,e,e,e,

d)d)d)d) regimeregimeregimeregime dededede atendimentoatendimentoatendimentoatendimento oferecidooferecidooferecidooferecido pelopelopelopelo profissionalprofissionalprofissionalprofissional dededede saúdesaúdesaúdesaúde
ouououou pessoapessoapessoapessoa jurídicajurídicajurídicajurídica ---- hospitalar,hospitalar,hospitalar,hospitalar, ambulatorialambulatorialambulatorialambulatorial eeee urgênciaurgênciaurgênciaurgência;;;;

RN 71, DE 17 DE MARÇO DE 2004



VVVV –––– critérioscritérioscritérioscritérios eeee procedimentosprocedimentosprocedimentosprocedimentos paraparaparapara rescisãorescisãorescisãorescisão ouououou nãonãonãonão renovaçãorenovaçãorenovaçãorenovação............

VIIVIIVIIVII ––––DireitosDireitosDireitosDireitos eeee obrigaçõesobrigaçõesobrigaçõesobrigações ............

c) os critérios para reajuste, contendo forma e periodicidadec) os critérios para reajuste, contendo forma e periodicidadec) os critérios para reajuste, contendo forma e periodicidadec) os critérios para reajuste, contendo forma e periodicidade;;;;

RN 71, DE 17 DE MARÇO DE 2004



Regulamenta o critério de reajusteRegulamenta o critério de reajusteRegulamenta o critério de reajusteRegulamenta o critério de reajuste

((((............))))

ArtArtArtArt.... 4444ºººº AsAsAsAs partespartespartespartes deverãodeverãodeverãodeverão escolherescolherescolherescolher umaumaumauma dasdasdasdas seguintesseguintesseguintesseguintes formasformasformasformas dededede
reajustereajustereajustereajuste::::

IIII ---- índiceíndiceíndiceíndice vigentevigentevigentevigente eeee dededede conhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimento públicopúblicopúblicopúblico;;;;

IIIIIIII ---- percentualpercentualpercentualpercentual prefixadoprefixadoprefixadoprefixado;;;;

IIIIIIIIIIII ---- variaçãovariaçãovariaçãovariação pecuniáriapecuniáriapecuniáriapecuniária positivapositivapositivapositiva;;;;

IVIVIVIV ---- fórmulafórmulafórmulafórmula dededede cálculocálculocálculocálculo dodododo reajustereajustereajustereajuste....

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49, DE 17 DE MAIO DE 2012



A INSATISFAÇÃO COM OS PLANOS 



A INSATISFAÇÃO COM OS PLANOS 



HISTÓRICO DE TRABALHO

Abril de 2011



Setembro de 2011



Abril de 2012



HISTÓRICO DE TRABALHO

Outubro de 2012





3 - RELACIONAMENTO ENTRE OPERADORAS E PRESTADORES

3.1 Avaliar e divulgar novas Sistemáticas de Remuneração de Hospitais
que atuam na Saúde Suplementar.

Eixo: Relacionamento entre operadoras e prestadores.

Problema: Há distorção da remuneração entre materiais e a assistência.

Produto esperado: Desenvolver análise criteriosa das sistemáticas
propostas, com a elaboração de um guia prático de implantação com
base nas avaliações do projeto-piloto.

ANS – AGENDA REGULATÓRIA 2013/2014



3 - RELACIONAMENTO ENTRE OPERADORAS E PRESTADORES

3.2 Desenvolver metodologia de hierarquização de procedimentos.

Eixo: Relacionamento entre operadoras e prestadores.

Problema: Faltam critérios técnicos para o alinhamento da remuneração 
entre o valor do procedimento e o custo associado ao trabalho médico.

Produto esperado: Estudos que viabilizem que os preços relativos aos 
procedimentos médicos reflitam, de modo hierarquizado, seus custos 
relativos.

ANS – AGENDA REGULATÓRIA 2013/2014



3 - RELACIONAMENTO ENTRE OPERADORAS E PRESTADORES

3.3 Aperfeiçoar as regras para o relacionamento entre operadoras de
planos privados de assistência à saúde e prestadores de serviços e
profissionais de saúde.

Eixo: Relacionamento entre operadoras e prestadores.

Problema: Há desnível na relação contratual entre operadoras e
prestadores de menor porte; instabilidade nos produtos oferecidos, por
descredenciamento de prestadores; não há disciplina em relação à
qualificação e adoção do padrão de troca de informações.

Produto esperado: Regras mais claras nos contratos, trazendo maior
estabilidade aos produtos adquiridos pelos beneficiários.

ANS – AGENDA REGULATÓRIA 2013/2014





1.1.1.1. TodaTodaTodaToda entidadeentidadeentidadeentidade médicamédicamédicamédica legalmentelegalmentelegalmentelegalmente constituídaconstituídaconstituídaconstituída poderápoderápoderápoderá negociarnegociarnegociarnegociar comcomcomcom
asasasas operadorasoperadorasoperadorasoperadoras emememem nomenomenomenome dededede seusseusseusseus juridicionados,juridicionados,juridicionados,juridicionados, semsemsemsem exclusãoexclusãoexclusãoexclusão dededede
umaumaumauma pelaspelaspelaspelas outrasoutrasoutrasoutras....

2.2.2.2. Obrigatoriamente,Obrigatoriamente,Obrigatoriamente,Obrigatoriamente, haveráhaveráhaveráhaverá umaumaumauma datadatadatadata basebasebasebase anualanualanualanual NacionalNacionalNacionalNacional
estabelecidaestabelecidaestabelecidaestabelecida paraparaparapara reajustereajustereajustereajuste ouououou aditivosaditivosaditivosaditivos contratuaiscontratuaiscontratuaiscontratuais comcomcomcom redefiniçãoredefiniçãoredefiniçãoredefinição
dosdosdosdos valoresvaloresvaloresvalores dosdosdosdos serviçosserviçosserviçosserviços contratados,contratados,contratados,contratados, segundosegundosegundosegundo osososos critérioscritérioscritérioscritérios
estabelecidosestabelecidosestabelecidosestabelecidos nananana negociaçãonegociaçãonegociaçãonegociação coletivacoletivacoletivacoletiva anualanualanualanual entreentreentreentre aaaa operadoraoperadoraoperadoraoperadora eeee aaaa
representaçãorepresentaçãorepresentaçãorepresentação dosdosdosdos prestadoresprestadoresprestadoresprestadores....

§§§§ 1111ºººº OOOO critériocritériocritériocritério dededede remuneraçãoremuneraçãoremuneraçãoremuneração mínimamínimamínimamínima teráteráteráterá comocomocomocomo valorvalorvalorvalor aaaa CBHPMCBHPMCBHPMCBHPM emememem
vigorvigorvigorvigor....

§§§§ 2222ºººº OOOO índiceíndiceíndiceíndice dededede reajustereajustereajustereajuste anual,anual,anual,anual, quandoquandoquandoquando nãonãonãonão houverhouverhouverhouver negociação,negociação,negociação,negociação, seráseráseráserá oooo
mesmomesmomesmomesmo fixadofixadofixadofixado pelapelapelapela ANSANSANSANS paraparaparapara osososos usuáriosusuáriosusuáriosusuários dededede planosplanosplanosplanos dededede saúdesaúdesaúdesaúde....



3.3.3.3. OsOsOsOs serviçosserviçosserviçosserviços prestadosprestadosprestadosprestados deverãodeverãodeverãodeverão serserserser efetivamenteefetivamenteefetivamenteefetivamente pagospagospagospagos emememem atéatéatéaté 30303030
diasdiasdiasdias corridoscorridoscorridoscorridos dadadada apresentaçãoapresentaçãoapresentaçãoapresentação dodododo faturamentofaturamentofaturamentofaturamento nononono primeiroprimeiroprimeiroprimeiro diadiadiadia útilútilútilútil
dededede cadacadacadacada mêsmêsmêsmês e,e,e,e, nononono casocasocasocaso dadadada entregaentregaentregaentrega dodododo envioenvioenvioenvio dodododo faturamentofaturamentofaturamentofaturamento
eletrônicoeletrônicoeletrônicoeletrônico oooo prazoprazoprazoprazo éééé dededede 10101010 diasdiasdiasdias corridoscorridoscorridoscorridos paraparaparapara oooo pagamentopagamentopagamentopagamento....

4.4.4.4. OOOO atrasoatrasoatrasoatraso nononono pagamentopagamentopagamentopagamento obrigaráobrigaráobrigaráobrigará aaaa operadoraoperadoraoperadoraoperadora aoaoaoao pagamentopagamentopagamentopagamento dededede
multamultamultamulta dededede xxxxxxxxxxxxxxxx eeee atualizaçãoatualizaçãoatualizaçãoatualização monetáriamonetáriamonetáriamonetária dededede xxxxxxxxxxxxxxxx aoaoaoao diadiadiadia....

5.5.5.5. NãoNãoNãoNão serãoserãoserãoserão admitidasadmitidasadmitidasadmitidas glosasglosasglosasglosas dededede procedimentosprocedimentosprocedimentosprocedimentos médicosmédicosmédicosmédicos realizadosrealizadosrealizadosrealizados
quequequeque estejamestejamestejamestejam nononono RolRolRolRol dadadada ANSANSANSANS ouououou dadadada operadoraoperadoraoperadoraoperadora ouououou quequequeque tenhamtenhamtenhamtenham sidosidosidosido
objetoobjetoobjetoobjeto dededede autorizaçãoautorizaçãoautorizaçãoautorização prévia,prévia,prévia,prévia, bembembembem comocomocomocomo dededede qualquerqualquerqualquerqualquer descontodescontodescontodesconto
indevidoindevidoindevidoindevido....

6.6.6.6. AsAsAsAs glosasglosasglosasglosas quequequeque porventuraporventuraporventuraporventura foremforemforemforem feitasfeitasfeitasfeitas pelapelapelapela operadora,operadora,operadora,operadora, dasdasdasdas quaisquaisquaisquais
caberácaberácaberácaberá pedidopedidopedidopedido dededede reconsideração,reconsideração,reconsideração,reconsideração, serãoserãoserãoserão notificadasnotificadasnotificadasnotificadas aoaoaoao prestadorprestadorprestadorprestador
emememem documentodocumentodocumentodocumento assinadoassinadoassinadoassinado pelopelopelopelo médicomédicomédicomédico auditor,auditor,auditor,auditor, comcomcomcom explicaçãoexplicaçãoexplicaçãoexplicação
detalhadadetalhadadetalhadadetalhada dededede cadacadacadacada caso,caso,caso,caso, atéatéatéaté oooo diadiadiadia 15151515 (quinze)(quinze)(quinze)(quinze) dodododo mêsmêsmêsmês dededede
apresentaçãoapresentaçãoapresentaçãoapresentação dodododo correspondentecorrespondentecorrespondentecorrespondente documentodocumentodocumentodocumento dededede cobrança,cobrança,cobrança,cobrança, cabendocabendocabendocabendo
recursorecursorecursorecurso emememem 10101010 diasdiasdiasdias pelopelopelopelo prestadorprestadorprestadorprestador....



7.7.7.7. OsOsOsOs contratoscontratoscontratoscontratos serãoserãoserãoserão firmadosfirmadosfirmadosfirmados entreentreentreentre osososos prestadoresprestadoresprestadoresprestadores médicosmédicosmédicosmédicos PFPFPFPF ouououou PJPJPJPJ....

8.8.8.8. OsOsOsOs profissionaisprofissionaisprofissionaisprofissionais médicosmédicosmédicosmédicos poderãopoderãopoderãopoderão prestarprestarprestarprestar seusseusseusseus serviçosserviçosserviçosserviços comocomocomocomo PFPFPFPF ouououou
PJ,PJ,PJ,PJ, dededede acordoacordoacordoacordo comcomcomcom oooo profissional,profissional,profissional,profissional, vedadovedadovedadovedado oooo constrangimentoconstrangimentoconstrangimentoconstrangimento dededede
migrarmigrarmigrarmigrar dededede umaumaumauma paraparaparapara outraoutraoutraoutra situaçãosituaçãosituaçãosituação....

9. Os contratos deverão estabelecer o local (tipo / especifi cação) de
atendimento do profissional aos pacientes usuários da oper adora.

10. Os pagamentos devidos ao prestador pela execução de serv iços em
unidades de saúde deverão ser efetuados diretamente ao
profissional, pela operadora. Excetuam-se os casos de médi cos
contratados diretamente pela Unidade.

Parágrafo Único: o atendimento realizado entre às 19 horas e à s 7h
durante a semana e em finais de semana e feriados, sem prejuízo do
disposto no caput, serão remunerados com acréscimos de 30%.



11.11.11.11. FicaFicaFicaFica vedadovedadovedadovedado oooo descredenciamentodescredenciamentodescredenciamentodescredenciamento dededede médicomédicomédicomédico dededede operadora,operadora,operadora,operadora, excetoexcetoexcetoexceto
porporporpor decisãodecisãodecisãodecisão motivadamotivadamotivadamotivada eeee justa,justa,justa,justa, garantindogarantindogarantindogarantindo----sesesese aoaoaoao médicomédicomédicomédico oooo direitodireitodireitodireito
dededede defesadefesadefesadefesa nononono âmbitoâmbitoâmbitoâmbito dadadada operadoraoperadoraoperadoraoperadora ouououou outrooutrooutrooutro....

§§§§ 1111ºººº NoNoNoNo casocasocasocaso dededede descredenciamento,descredenciamento,descredenciamento,descredenciamento, oooo médicomédicomédicomédico seráseráseráserá notificadonotificadonotificadonotificado comcomcomcom 90909090
diasdiasdiasdias dededede antecedênciaantecedênciaantecedênciaantecedência eeee casocasocasocaso sejasejasejaseja motivadomotivadomotivadomotivado porporporpor redimensionamentoredimensionamentoredimensionamentoredimensionamento
dadadada rede,rede,rede,rede, deverádeverádeverádeverá terterterter oooo avalavalavalaval dadadada ANSANSANSANS....

§§§§ 2222ºººº AAAA inobservânciainobservânciainobservânciainobservância dodododo caputcaputcaputcaput implicaráimplicaráimplicaráimplicará aaaa reintegraçãoreintegraçãoreintegraçãoreintegração nononono trabalhotrabalhotrabalhotrabalho comcomcomcom
todastodastodastodas asasasas garantiasgarantiasgarantiasgarantias eeee demaisdemaisdemaisdemais vantagensvantagensvantagensvantagens relativasrelativasrelativasrelativas aoaoaoao períodoperíodoperíodoperíodo dededede
afastamento,afastamento,afastamento,afastamento, oooo qualqualqualqual seráseráseráserá consideradoconsideradoconsideradoconsiderado comocomocomocomo dededede efetivaefetivaefetivaefetiva prestaçãoprestaçãoprestaçãoprestação
dededede serviçosserviçosserviçosserviços....



12.12.12.12. AsAsAsAs partespartespartespartes sesesese obrigamobrigamobrigamobrigam aaaa respeitarrespeitarrespeitarrespeitar eeee abrigarabrigarabrigarabrigar nosnosnosnos contratos,contratos,contratos,contratos, oooo
CódigoCódigoCódigoCódigo dededede ÉticaÉticaÉticaÉtica MédicaMédicaMédicaMédica eeee ResoluçõesResoluçõesResoluçõesResoluções amparadasamparadasamparadasamparadas emememem lei,lei,lei,lei, emanadasemanadasemanadasemanadas
dosdosdosdos ConselhosConselhosConselhosConselhos dededede MedicinaMedicinaMedicinaMedicina....

13.13.13.13. OOOO foroforoforoforo eleitoeleitoeleitoeleito nononono contratocontratocontratocontrato deverádeverádeverádeverá serserserser obrigatoriamenteobrigatoriamenteobrigatoriamenteobrigatoriamente oooo dodododo locallocallocallocal
dadadada prestaçãoprestaçãoprestaçãoprestação dodododo serviçoserviçoserviçoserviço médicomédicomédicomédico....

14.14.14.14. AAAA operadoraoperadoraoperadoraoperadora forneceráforneceráforneceráfornecerá aosaosaosaos prestadoresprestadoresprestadoresprestadores médicosmédicosmédicosmédicos oooo extratoextratoextratoextrato mensalmensalmensalmensal
detalhadodetalhadodetalhadodetalhado dadadada prestaçãoprestaçãoprestaçãoprestação dosdosdosdos serviços,serviços,serviços,serviços, incluindoincluindoincluindoincluindo asasasas glosasglosasglosasglosas....

15.15.15.15. AAAA OperadoraOperadoraOperadoraOperadora dededede PlanoPlanoPlanoPlano dededede SaúdeSaúdeSaúdeSaúde disponibilizarádisponibilizarádisponibilizarádisponibilizará umumumum canalcanalcanalcanal diretodiretodiretodireto dededede
comunicaçãocomunicaçãocomunicaçãocomunicação dodododo prestadorprestadorprestadorprestador médicomédicomédicomédico comcomcomcom aaaa coordenaçãocoordenaçãocoordenaçãocoordenação médicamédicamédicamédica dadadada
operadoraoperadoraoperadoraoperadora....





Obrigado!


