
MANIFESTAÇÃO INICIAL DA SENACON ACERCA DAS PROPOSTAS DO 
SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR PARA A CRIAÇÃO DOS CHAMADOS 

“PLANOS ACESSÍVEIS”

 

            Em 30 de outubro último, no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 02, Bloco C - 
Asa Norte, reuniu-se o Grupo de Trabalho criado pelo Ministério de Saúde para discutir 
propostas  voltadas  à  criação  dos  chamados  “Planos  de  Saúde  Acessíveis”.  A Senacon 
recebeu convite para comparecimento e fez-se representar por seu Coordenador-Geral de 
Consultoria Técnica e Sanções Administrativas.

 

            Na oportunidade,  foram apresentadas duas propostas para a criação dessas novas 
modalidades de planos de saúde, uma delas construída e assinada pela FENASAÚDE e a 
outra elaborada e assinada de forma conjunta pela ABRAMGE, CMB e Unimed Brasil.

 

            Ao final do encontro, conduzido pelo Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde,  foi  solicitado  aos  presentes  que  se  manifestassem  acerca  das  propostas  ali 
apresentadas, até o dia 18 de novembro deste ano de 2016. Além disso, foi solicitado que, 
havendo  discordância  com elas,  mais  do  que  apenas  críticas,  outras  propostas  fossem 
oferecidas.

 

PREMISSAS E ASPECTOS CONCEITUAIS DAS PROPOSTAS ANALISADAS

 

            Ambas as propostas apresentadas pelos representantes do setor de saúde suplementar 
acima mencionados partem, em síntese, de algumas premissas comuns:

 

a) O SUS não consegue atender satisfatoriamente às demandas de atenção à saúde 
da população e, diante da crise econômica em que o País se inseriu, que elevou os 
níveis de desemprego e que já afastou das coberturas dos planos privados cerca de 
1,9 milhão de beneficiários, nos últimos 18 meses, esse quadro se agravou;

 



b) A redução das pressões sobre o SUS, sobretudo em um momento de crise, como 
aquele que ainda atravessamos, passa, necessariamente, pela ampliação do acesso 
aos serviços ofertados à população pelo setor de saúde suplementar;

 

c) Essa ampliação de acesso, por sua vez, na visão das empresas do setor, demanda 
a criação de uma nova modalidade de contratação, até aqui  denominada ‘Plano 
Acessível’, cuja viabilização exige alterações normativas e legislativas, dado que 
não encontram respaldo no ordenamento vigente.

 

            No processo de criação dessa nova modalidade de planos privados de assistência à 
saúde  insere-se  uma  agenda  extremamente  ampla  e  relevante  de  propostas  de 
desregulamentação  do  setor,  com claros  e  profundos  impactos  daí  decorrentes  para  os 
consumidores.

 

            Sugerimos que sejam trazidos à mesa de discussão outros agentes fundamentais para 
o  funcionamento  dessas  novas  modalidades  propostas,  a  exemplo  de  entidades 
representativas dos profissionais da área de saúde.

 

            Considerando  que  a  necessidade  de  desonerar  o  SUS  é  a  primeira  premissa  a 
justificar esse movimento, acreditamos ser fundamental que médicos e gestores do SUS 
sejam consultados  sobre  os  potenciais  impactos  dessas  propostas,  levando  em conta  a 
perspectiva desses profissionais em relação ao cuidado à saúde dos pacientes / beneficiários 
/  consumidores  /  cidadãos  por  elas  afetados  e  em  relação  à  efetividade  das  medidas 
propostas no que se refere à desoneração do SUS.

 

            Externa-se também preocupação com o tempo exíguo com que se pretende finalizar 
os diálogos sobre a criação desses planos, dada a complexidade e relevância dos temas 
envolvidos.

 

            Diante de quadro crítico como o das questões afetas  às  relações  entre  os planos 
privados de saúde e seus consumidores, parece adequado tentar avançar nesta agenda com a 
presença dos demais membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, além do 



próprio  Poder  Judiciário,  dado  que  os  níveis  de  judicialização  dos  conflitos  do  setor 
mostram-se grandes.

 

                A SENACON externa, por meio deste, preocupação com a eventual judicialização 
dessa questão, considerando o histórico conflitivo do setor da saúde suplementar, no Brasil.

 

            Na proposta da FENASAÚDE, chama-se a atenção de que é importante que as regras 
exclusivas dos Planos Acessíveis tenham plena aceitação da ANS e do Poder Judiciário. 
Caso contrário, a oferta de um produto mais acessível ficará comprometida em virtude dos 
mesmos entendimentos regulatórios e legais  que hoje impõem custos elevados à  Saúde 
Suplementar.”

 

            Nota-se, por oportuno, o fato de que a proposta conjunta da ABRAMGE, CMB e 
Unimed Brasil toma como base pesquisa pelo IBOPE/IESS, em 2015, segundo a qual 74% 
dos brasileiros que não têm planos de saúde gostariam de tê-lo e 45% dos que já tiveram 
(maioria perdeu emprego e plano, outros tantos tiveram perda de renda e não conseguiam 
mais  arcar  com esses  custos)  gostariam de ter  novamente.  A maior  barreira  de acesso, 
segundo a pesquisa, é o preço dos planos.

 

            Não se revela por meio da pesquisa, no entanto, a que tipo de plano os entrevistados 
desejam estar  vinculados,  nem se toca  em questões  relativas  a  coberturas,  fórmulas  de 
reajustes, prazos razoáveis para atendimento. Ao sustentar que o consumidor brasileiro quer 
um plano  privado  de  assistência  à  saúde,  a  pesquisa  não  demonstra  se  o  consumidor 
brasileiro deseja este plano novo, denominado, por ora, ‘Plano Acessível’.

 

            Ante o exposto, a Secretaria manifesta-se no sentido de propor ao DD. Secretário de 
Atenção à  Saúde  do Ministério  da  Saúde que,  na  condução  desta  agenda,  digne-se  de 
determinar a ampliação do seu rol de participantes, para que passe a abranger, em nome do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, representante da Associação Procons Brasil, 
da Associação do Ministério Público do Consumidor - MPCON, do Colégio Nacional de 
Defensores Públicos Gerais - CONDEGE e do Fórum Nacional das Entidades Civis de 
Defesa  do  Consumidor  -  FNECDC.  Além  desses,  representantes  da  classe  médica 
(sobretudo sanitaristas e da área da saúde coletiva), do universo de gestores do SUS, dos 



hospitais  e  demais  prestadores  de  serviços  não  vinculados  às  operadoras  de  planos  e 
seguros de saúde e, por fim, do próprio Poder Judiciário.

 

            Sendo  o  que  nos  cabia  para  o  momento,  colocamo-nos  à  disposição  para  a 
continuidade desses importantes diálogos e firmamo-nos,

 

Atenciosamente.

 

Brasília, 18 de novembro de 2016.

 

Kleber José Trinta Moreira e Lopes

Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor Substituto

Secretaria Nacional do Consumidor

Ministério da Justiça e Cidadania

 

 


