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Seção: Art. 4º - §4º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 4º (...) §4º Quando da utilização de tabelas com valores de referência, as mesmas
poderão ser atualizadas anualmente tendo como base o IPCA.

Justificativa: O IPCA é um índice confiável para reajustar preços. O seu uso diminui assimetria de informação e
poder econômico entre consumidor, prestadores e operadoras.

Seção: Art 1º - §1º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 1º (...) Alteração §1º - As regras desta RN aplicam-se aos produtos registrados após sua
vigência, sendo permitida às partes a adequação dos contratos existentes às regras aqui dispostas, mediante a
anuência por escrito do consumidor, em documento que traga o devido destaque para as alterações efetuadas.

Justificativa: As regras de transição devem prever a possibilidade de anuência expressa e por escrito do
consumidor sob pena de violar ato jurídico perfeito e direito adquirido (art. 5º XXXVI, CF) A alteração contratual
sem anuência ofende o art. 6º, II, do CDC, que trata da garantia da livre escolha e igualdade nas contratações e
6º, III, do CDC, que trata da necessária informação sobre produtos e serviços. Consequências dramáticas da não
observância podem recair especialmente em contratos coletivos.



Seção: Art. 18°

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Secão X - Dos Limites de Exposição Financeira Art 18 - A exposição financeira total do
beneficiário corresponde à soma dos valores desembolsados a título de franquias, coparticipação e
contraprestação pecuniária mensal. § 1º - A exposição financeira mensal não poderá ultrapassar ao valor da
contraprestação pecuniária mensal acrescido de 30%. § 2º - O limite de exposição financeira deverá, de forma
explícita, constar de cláusula contratual específica, destacada no contrato.

Justificativa: Instrumentos de regulação do uso retiram do consumidor a previsibilidade do custo do plano. Os
usuários não tem condições de prever suas condições de saúde. Por essa razão mesma é que as pessoas
decidem contratar um plano. Para isso, é preciso estabelecer um teto financeiro para os esses mecanismos
visando evitar o endividamento dos usuários.

Seção: Art. 4º - I

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 4º (...) I - percentual do custo real, indicado previamente pela operadora por meio de
tabelas de procedimentos, quando a coparticipação incidir sobre o valor pago ao prestador de serviços.

Justificativa: Necessidade de que os custos e valores sejam mais transparentes para o consumidor para que
não haja abusividades. Neste caso, a fim de que sejam evitadas disparidades de cobrança entre fornecedores
(art. 39, X do CDC) e para que o consumidor não se depare com a cobrança de valores abusivos (art. 39, V do
CDC), caberá à ANS maior papel fiscalizatório.

Seção: Art. 13°

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 13 É vedada a incidência de franquia nos procedimentos ambulatoriais.

Justificativa: Admitindo-se que a lei 9.659/98 permite a franquia no sistema brasileiro, sugere-se a aplicação
de franquia somente sobre o evento internação para evitar que seu uso em procedimentos ambulatoriais
configure fator restritor severo.

Seção: Art 1º - §2º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: § 2º - Os produtos que utilizam Mecanismos Financeiros de Regulação e que foram
comercializados antes da vigência desta RN permanecerão regulados pela legislação vigente à época, sendo



vedada a assinatura de contratos posteriores que não atendam às novas regras.

Justificativa: A redação precisa deixar claro que os novos contratos celebrados deverão atender às novas
regras.

Seção: Art. 4º - III

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 4º (...) III - valor monetário fixo para cada procedimento/grupo específico; limitado a 30%
do valor do procedimento.

Justificativa: É necessário fixar um limite para a imposição de coparticipação, sob pena de abrir margem para
fixação de valores que caracterizem restrição severa ao uso.

Seção: Art. 14°

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 14 É vedado o estabelecimento de coparticipação em internações, urgências e
emergências e procedimentos de alta complexidade.

Justificativa: Coparticipação em procedimentos de alta complexidade configuram alta exposição financeira ao
consumidor, sendo uma prática abusiva. Além disso, a coparticipação não deve incidir sobre atendimentos de
urgência e emergência pois estas situações estão tipificadas na lei (art. 35-C da lei nº 9.656/98), não sendo a
sua configuração uma escolha do consumidor. Em sendo assim, não resta caracterizado o risco moral não
existindo a necessidade de fatores moderadores de uso nessa situação.

Seção: Art. 2º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 2º Para fins desta norma entende-se Mecanismos Financeiros de Regulação os fatores
moderadores de uso destinados a partilhar os custos com os serviços de saúde na Saúde Suplementar.

Justificativa: A Nota Técnica e a RN partem da premissa equivocada de sobreuso e risco moral por parte do
consumidor. Este não é o principal agente nas decisões sobre os procedimentos adotados. A demanda no
mercado de saúde suplementar é altamente influenciada pela intermediação de profissionais de saúde. Por esta
razão, a presença de instrumentos de regulação do uso não promovem o melhor uso, mas a redução global
deste, inclusive para procedimentos essenciais (ver doc. complementar com estudos)

Seção: Art. 4º - §1º



Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 4 (...) § 1º O percentual máximo de coparticipação a ser cobrado nas modalidades
previstas nos incisos I e II não poderá ultrapassar 30% do valor do procedimento.

Justificativa: O Despacho nº 611/2009/GGEOP/DIPRO define o limite razoável máximo de coparticipação de
30% para que não represente fator restritor severo.

Seção: Art. 15°

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 15 Os Mecanismos de Coparticipação não poderão restringir os procedimentos de
natureza preventiva.

Justificativa: É necessário que as operadoras de planos de saúde incentivem as práticas voltadas a um modelo
de gestão do cuidado privilegiando a promoção da saúde e a prevenção de doenças. mesmo que isso esteja
mencionado na norma, é abusivo que se aplique coparticipação em procedimentos preventivos, porque isto
limita quais os procedimentos preventivos que serão mais ou menos utilizados. A definição de que o
procedimento é preventivo deve sempre ser definida pelo profissional de saúde.

Seção: Art. 3º - Parágrafo Único

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Alteração Art. 3º (...) Parágrafo Único %u2013 Os mecanismos previstos nos incisos
anteriores, bem como outras espécies de mecanismos de regulação do uso não poderão ser adotados
cumulativamente pelas operadoras no registro e comercialização de seus produtos.

Justificativa: A forma cumulativa é considerada uma prática abusiva pois representa vantagem
manifestamente excessiva da operadora (art. 39, V do CDC). Produtos que acumulam coparticipação e franquia
podem ser de difícil compreensão para que o consumidor avalie se o produto se conforma às suas possibilidades
financeiras. Afeta não apenas a oferta, como a utilização e fiscalização.

Seção: Art. 17º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 17 A operadora deverá prestar ao beneficiário todas as informações referentes ao valor
devido pelo custeio da coparticipação ou franquia, de forma discriminada, para fins de verificação da cobrança,
dentro de prazos céleres.

Justificativa: A obrigação de transparência nas informações independente de provocação do consumidor. É
possível fazer incidir a aplicação de prazos e tratamento das demandas de informações previstas na %u201CLei
do SAC%u201D - Decreto 6523/2008.



Seção: Art. 4º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 4º Coparticipação é o valor pago pela efetiva utilização de um procedimento, à exceção
de internações, urgências e emergências e procedimentos de alta complexidade, podendo se apresentar das
seguintes formas:

Justificativa: A alteração se dá em prejuízo ao consumidor, vez que a redação original da Consu 08/98
menciona "procedimentos efetivamente utilizados", vedando cobrança pelos não utilizados. Além disso,
coparticipação em procedimentos de alta complexidade provocam alta exposição financeira ao consumidor,
sendo prática abusiva. Por fim, a coparticipação não deve incidir sobre atendimentos de urgência e emergência
pois estas situações estão tipificadas na lei (art 35-C da lei 9.656/98), não ocorrendo sobreuso.

Seção: Art. 6º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Se o usuário está custeando 100% do procedimento, não estamos diante de coparticipação
(pagamento por no mínimo dois), mas de financiamento integral do procedimento, o que é vedado pela lei
9.656/98. A medida não oferece vantagem ao consumidor porque a operadora funcionará como uma
intermediária na relação com o prestador, dificultando a escolha de preços pelo consumidor e abrindo margem
para que o valor dos custos seja imputado em montante superior ao praticado (vantagem excessiva, 39, V, CDC)

Seção: Art. 9º - II

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Nos alinhamos aos termos do Parecer nº 414/2013/GECOS/PROGE PF/ANS PGF, segundo o qual, a
Lei nº 9.656, de 1998 não admite este instrumento. Além disso, a aplicação da franquia ofende o artigo 39
incisos V, X do CDC, constituindo vantagem manifestamente excessiva. Nos contratos de seguro o valor do dano
é mensurável, o que não ocorre nos planos, em que não existe possibilidade de se mensurar previamente o
tamanho do risco, ou a dimensão da utilização.

Seção: Art. 16° - II

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Embora seja importante que normativas da ANS privilegiem prevenção, a incidência de
coparticipação em procedimentos preventivos não estimula esse campo sanitário. Pelo contrário. Estudos
indicam que costshraing reduz globalmente o uso e pode aumentar despesas com hospitalização em razão da
redução de custos com prevenção. Definir quais procedimentos são preventivos, além de ingerência na
atividade do profissional de saúde, interfere drasticamente na livre escolha em uma esfera cara à saúde.



Seção: Art. 16° - IV

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Embora seja importante que normativas da ANS privilegiem prevenção, a incidência de
coparticipação em procedimentos preventivos não estimula esse campo sanitário. Pelo contrário. Estudos
indicam que costshraing reduz globalmente o uso e pode aumentar despesas com hospitalização em razão da
redução de custos com prevenção. Definir quais procedimentos são preventivos, além de ingerência na
atividade do profissional de saúde, interfere drasticamente na livre escolha em uma esfera cara à saúde.

Seção: Art. 4º - IV

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: O consumidor não tem como saber os valores praticados pela quinta faixa etária do plano. Essa
modalidade pode induzi-lo a erro no momento da escolha do plano, por dificultar a compreensão do cálculo.
Mesmo a possibilidade de limitação percentual esbarra na dificuldade de fixação da faixa etária de referência, o
que pode ocasionar abusos por operadoras, inviabilizando o acesso e trazendo o risco de endividamento, sendo
abusivo nos termos do art. 39, V, X, do CDC.

Seção: Art. 7º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Os atendimentos de urgência e emergência não incidem em risco moral, porque se encontram
previstos em lei, e são declarados ou constatados por profissionais de saúde. Erros nesta avaliação são
problemas de gestão entre operadora e prestadores. É abusivo que seja aplicado mecanismo de coparticipação
ou franquia ao consumidor nestes casos, porque isso seria um repasse de problemas que não são causados por
ele.

Seção: Art. 9º - III

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Nos alinhamos aos termos do Parecer nº 414/2013/GECOS/PROGE PF/ANS PGF, segundo o qual, a
Lei nº 9.656, de 1998 não admite este instrumento. Além disso, a aplicação da franquia ofende o artigo 39
incisos V, X do CDC, constituindo vantagem manifestamente excessiva. Nos contratos de seguro o valor do dano
é mensurável, o que não ocorre nos planos, em que não existe possibilidade de se mensurar previamente o
tamanho do risco, ou a dimensão da utilização.

Seção: Art 1º - §3º



Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Já há previsão legal, sendo desnecessário repetir. Além disso, são mecanismos de costsharing
(cofinanciamento), para compartilhamento de custos. Por esta razão a CONSU n° 08/98, no art. 3.º, II, apresenta
"coparticipação" como a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora referente a realização do
procedimento. O texto deve permitir a interpretação de que o pagamento destes valores tem natureza
contributiva para fins de interpretação dos arts. 30 e 31 da 9659/98.

Seção: Art. 4º - §2º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: O limite de coparticipação previsto em contrato deve ser sempre o mesmo para todos os
procedimentos nele previstos. O ente regulador não pode possibilitar a discriminação no tratamento regulatório
dado aos procedimentos. Assim, mesmo que determinados procedimentos não integrem o rol da ANS, foram,
por estipulação livre da operadora, integrados no contrato. O tratamento diverso quanto à coparticipação
promoverá enriquecimento ilícito, além de ferir o art. 39, inciso X, do CDC.

Seção: Art. 16° - III

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Embora seja importante que normativas da ANS privilegiem prevenção, a incidência de
coparticipação em procedimentos preventivos não estimula esse campo sanitário. Pelo contrário. Estudos
indicam que costshraing reduz globalmente o uso e pode aumentar despesas com hospitalização em razão da
redução de custos com prevenção. Definir quais procedimentos são preventivos, além de ingerência na
atividade do profissional de saúde, interfere drasticamente na livre escolha em uma esfera cara à saúde.

Seção: Art. 21°

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Saúde Mental ter limites mais frouxos que os demais campos é um resquício do problema de
equiparação desta com outros ramos da saúde pública. Além disso, imputar ao consumidor o ônus de arcar com
valores relativos a procedimentos de internação, configura-se como prática abusiva, por exigir do consumidor
vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V do CDC). Para o consumidor é impossível estabelecer o período
exato em que o serviço será utilizado. E tratam-se de procedimentos de alto custo.

Seção: Art. 8º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Pagar por um serviço que não foi utilizado caracteriza vantagem onerosamente excessiva,



segundo o Código de Defesa do Consumidor (art. 39, V). A cobrança de consulta por falta de comunicação da
ausência, não pode partir do pressuposto de que o consumidor, por mera liberalidade ou má-fé, deixou de
comunicar a impossibilidade de comparecimento.

Seção: Art. 12º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: A simulação não se revela meio adequado a diminuir a assimetria de informação (art. 6º, III CDC).
Em 1º lugar, porque os valores ou porcentagens a serem praticados estão sujeitos a alterações unilaterais pelas
operadoras (os resultados da simulação variariam e o controle seria muito difícil). Além disso, essas alterações
dão margem para elevação sem justa causa (39, X CDC). Em 3º lugar, a ANS não possui condições de verificar
se as informações contidas nos simuladores correspondem à realidade.

Seção: Art. 4º - II

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Tabelas com valores de referência que não informam o valor efetivamente pago pela operadora
ao prestador permitem cobranças abusivas e não são transparentes, em violação ao art. 39, incisos V, X do CDC.

Seção: Art. 22°

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: A vedação de coparticipação em até 30 dias de internação da RN não explica se se tratam de
dias corridos ou não. Ainda assim, é abusivo e injusto que uma pessoa que tenha uma internação fixada por
profissional de saúde em prazos que ao longo de um ano ultrapassem esse limite e por esta razão tenham de
custear até metade do tratamento. Da mesma forma, é prática abusiva imputar ao consumidor o ônus de arcar
com valores relativos a procedimentos de internação, nos termos o art. 39, X do CDC.

Seção: Art. 4º - §3º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: O consumidor não tem como saber os valores praticados pela quinta faixa etária do plano. Essa
modalidade pode induzi-lo a erro no momento da escolha do plano, por dificultar a compreensão do cálculo.
Mesmo a possibilidade de limitação percentual esbarra na dificuldade de fixação da faixa etária de referência, o
que pode ocasionar abusos por operadoras, inviabilizando o acesso e trazendo o risco de endividamento, sendo
abusivo nos termos do art. 39, V, X, do CDC.



Seção: Art. 9º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Nos alinhamos aos termos do Parecer nº 414/2013/GECOS/PROGE PF/ANS PGF, segundo o qual, a
Lei nº 9.656, de 1998 não admite este instrumento, uma vez que ele permite que, dentro de determinadas
margens, o usuário arque integralmente com a cobertura assistencial. Além disso, a aplicação da franquia
ofende o artigo 39 incisos V, X do CDC, constituindo vantagem manifestamente excessiva. É elemento dos
contratos de seguro para diminuição ou divisão dos riscos, inconciliável com contratos de serviços

Seção: Art. 16°

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Embora seja importante que normativas da ANS privilegiem prevenção, a incidência de
coparticipação em procedimentos preventivos não estimula esse campo sanitário. Pelo contrário. Estudos
indicam que costshraing reduz globalmente o uso e pode aumentar despesas com hospitalização em razão da
redução de custos com prevenção. Definir quais procedimentos são preventivos, além de ingerência na
atividade do profissional de saúde, interfere drasticamente na livre escolha em uma esfera cara à saúde.

Seção: Art. 23°

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Da mesma forma que no art. 21, o fato de as disposições sobre saúde mental terem limites mais
frouxos que os demais campos é um resquício do problema de equiparação desta com outros ramos da saúde
pública. Imputar este ônus ao consumidor é desproporcional e configura prática abusiva nos termos do art. 39,
V e X, do CDC. Além disso, o tema da coparticipação de 50% na saúde mental tem sido bastante judicializado,
como demonstram as decisões do STJ (ver documento complementar enviado)

Seção: Art. 5º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Esse artigo abre margem para que as operadoras, por meio de valores crescentes, escolham
inibir determinados procedimentos utilizados pelo consumidor. Essa ingerência interfere na livre escolha do
consumidor, em ofensa ao art. 6º, II do CDC e em retrocesso ao que preconiza a CONSU nº 8, no art. 1º, § 2º. A
porcentagem variável de acordo com o procedimento pode inibir o uso necessário do plano de forma
impactante. Segundo estudos, costsharing reduz o uso global, ao invés de estimular racionalida

Seção: Art. 9º - I

Tipo de Contribuição: Exclusão



Justificativa: Nos alinhamos aos termos do Parecer nº 414/2013/GECOS/PROGE PF/ANS PGF, segundo o qual, a
Lei nº 9.656, de 1998 não admite este instrumento. Além disso, a aplicação da franquia ofende o artigo 39
incisos V, X do CDC, constituindo vantagem manifestamente excessiva. Nos contratos de seguro o valor do dano
é mensurável, o que não ocorre nos planos, em que não existe possibilidade de se mensurar previamente o
tamanho do risco, ou a dimensão da utilização.

Seção: Art. 16° - I

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Embora seja importante que normativas da ANS privilegiem prevenção, a incidência de
coparticipação em procedimentos preventivos não estimula esse campo sanitário. Pelo contrário. Estudos
indicam que costshraing reduz globalmente o uso e pode aumentar despesas com hospitalização em razão da
redução de custos com prevenção. Definir quais procedimentos são preventivos, além de ingerência na
atividade do profissional de saúde, interfere drasticamente na livre escolha em uma esfera cara à saúde.

Seção: Art. 1º

Tipo de Contribuição: Inclusão

Texto Proposto: Inclusão do Parágrafo 4º § 4º As alterações previstas neste artigo não se aplicam aos
beneficiários inativos, que permaneceram no plano por força dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.659/98, quando se
tratarem da inclusão de fator moderador.

Justificativa: A RN 279/11 estabelece em seu art. 16 que: "A manutenção da condição de beneficiário no
mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem
justa causa ou aposentadoria observará as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador
existentes durante a vigência do contrato de trabalho". Assim, não se pode incluir fator moderador para
aposentados/dispensados sem justa causa em um contrato que não adotava esse modelo à época.

Seção: Art. 4º

Tipo de Contribuição: Inclusão

Texto Proposto: Inclusãodo § 5º ao art. 4º § 5º - As operadoras devem obrigatoriamente ofertar produto
equivalente sem coparticipação.

Justificativa: A possibilidade de oferta de produtos com franquia e coparticipação com valores muito abaixo do
plano de mesmo padrão sem estes instrumentos pode levar à limitação da oferta destes produtos ao
consumidor, em paralelo ao que ocorreu com os planos de saúde individuais. O ente regulador deve garantir
essa oferta.

Seção: Art. 1º



Tipo de Contribuição: Inclusão

Texto Proposto: Inclusão Art. XX Os mecanismos de Regulação do uso não poderão caracterizar restrição
severa de uso ou desvirtuamento da livre escolha do beneficiário.

Justificativa: A CONSU nº 8 prevê estes limites, sendo necessário deixar claros que estes nortes ainda estão
presentes na nova normativa.

 

 Preserve o meio ambiente. Imprima somente se julgar indispensável.


