
 
 

       Brasília, 21 de dezembro de 2016 

 

Aos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

Ref.: Planos acessíveis 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Cumprimentando-os cordialmente, reporto-me à proposta de criação de nova 

modalidade de planos privados à saúde, para informá-los sobre a participação da 

Secretaria Nacional do Consumidor nas discussões que envolvem o tema.  

 

O Ministério da Saúde criou Grupo de Trabalho com objetivo de discutir propostas dos 

chamados “Planos Acessíveis”, uma alternativa aos planos privados à saúde já 

existentes. A SENACON foi convidada a participar do Grupo após algumas reuniões já 

ocorridas e teve assento nos últimos encontros. 

 

Após o primeiro desses encontros, esta Secretaria enviou manifestação ao Ministério 

da Saúde (cópia anexa a esta mensagem), por meio da qual, além de consignar 

preocupação com as propostas apresentadas pelas entidades representativas do setor 

(Fenasaúde e Abramge), requisitou àquele Ministério que, dada a complexidade e a 

criticidade das questões tratadas, fossem chamados a participar desses encontros 

outros atores até então ausentes, em especial, os demais membros do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor.  

 

Diante da ausência de resposta à manifestação da SENACON e tendo em conta que 

não foram convidados a participar dos debates os Procons, Ministérios Públicos, 

Defensorias Públicas e outras entidades civis, faz-se necessário compartilhar com 

Vossas Senhorias alguns pontos de atenção:  

 

• possibilidade de oferta na modalidade coletiva também dos ‘planos acessíveis’, 

aumentando ainda mais a vulnerabilidade dos consumidores e fragilizando sua 

proteção; 

• oferta de ‘planos regionalizados’/ ‘planos segmentados’ (coberturas adequadas 

à oferta de serviços existente em cada região): Na prática, isso implica admitir 

coberturas inferiores ao Rol de Procedimentos fixado pela ANS, em obediência 

ao conteúdo da Lei 9.656/98, que estabeleceu o ‘Plano de Referência’; 

• reajustes de acordo com ‘variações de custos’ ou mediante ‘revisões técnicas’, 

sem controle ou limitação de percentuais pela ANS; 

• casos de maior complexidade estarão obrigatoriamente sujeitos a uma segunda 

opinião médica e caberá à operadora definir, contratualmente, o que constitui 

um ‘caso de maior complexidade’; 



• aumento dos prazos mínimos para atendimento (revisão da Resolução ANS 

259/2011). 

 

 

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos à 

disposição para responder a quaisquer questionamentos que Vossa Senhoria 

porventura tenha e para contribuir com a discussão sobre o assunto. 

 

 

 

 

Secretaria Nacional do Consumidor 


