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Assunto: Consulta Pública 60 - Mecanismos Financeiros de Regulação - Coparticipação e Franquia

Seção: Art 1º - §1º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: §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, desde que haja
manifestação expressa da parte contratante.

Justificativa: Da forma como está escrito, há o entendimento de que a operadora poderá
%u201Cimpor%u201D ao beneficiário a adequação, o que seria irregular.

Seção: Art. 7º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 7º Nos atendimentos de urgência ou emergência a coparticipação não será devida.

Justificativa: Há inúmeras situações de urgência/emergência que não resultam em internação. Nesses casos,
não há Risco moral. Como bem ressaltou a Diretora da ANS na Audiência Pública, não será possível resolver com
esta norma todos os problemas existentes no setor de saúde. Portanto, a questão do modelo de atenção
hospitalocêntrico deve ser tratada por meio de outras políticas para que não haja a
%u201Cculpabilização%u201D do usuário. A operadora tem outros mecanismos não-financeiros para lidar com
essa situação.



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. A partir
da vigência da norma é vedada a assinatura de novos CONTRATOS que não atendam às novas regras.

Justificativa: Se a lógica de registro de produtos continuar a mesma da vigente, não se trata de uma questão
de comercialização ativa ou não de produto, pois estes só carregam a informação sobre possuírem ou não
coparticipação e/ou franquia, sem detalhamento de percentuais. A redação precisa deixar claro que a partir da
vigência da norma é vedada a assinatura de novos CONTRATOS que não atendam às novas regras.

Seção: Art. 13°

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 13 É vedada a incidência de franquia nos procedimentos ou eventos em saúde realizados
em regime ambulatorial.

Justificativa: Para evitar que se configure fator restritor severo, sugere-se a aplicação de franquia somente
sobre o evento internação, já que a coparticipação não incidirá sobre internações.

Seção: Art. 3º - Parágrafo Único

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Parágrafo Único %u2013 As espécies de Mecanismos enumerados neste artigo não poderão
ser adotados pelas operadoras de forma cumulativa no mesmo segmento, ambulatorial ou hospitalar, no
registro e comercialização de seus produtos.

Justificativa: Entendemos que seria mais claro não permitir forma cumulativa. Este parágrafo trará confusão
ao consumidor na contratação, em parte dos procedimentos ele poderá ter coparticipação e na outra franquia.
As operadoras poderão comercializar produtos com conformações muito diferentes de difícil compreensão, o
que pode levar o consumidor ao endividamento, pois ele não terá como avaliar o quanto este produto se
conforma às suas possibilidades financeiras.

Seção: Art. 17º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 17 A operadora deverá prestar todas as informações referentes ao valor devido pelo



custeio da coparticipação ou franquia, de forma discriminada, para fins de verificação da cobrança.

Justificativa: Estabelecer previsão de transparência nas informações, independente de demanda do
consumidor.

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: A CONSU nº 08 prevê regras mais protetivas aos consumidores, pois o entendimento atual de que
o uso de fator moderador não pode representar fator restritor severo se baseia no Despacho nº
611/2009/GGEOP/DIPRO, que define o limite razoável máximo de coparticipação de 30%. Se a operadora optar
pelo copagamento (incisos III e IV) não há imposição de limites. Também não foram demonstrados os critérios
adotados para justificar essa escolha. Não há análises de impacto.

Seção: Art. 5º

Tipo de Contribuição: Alteração

Texto Proposto: Art. 5º Para efeito da utilização de coparticipação instituem-se os seguintes tipos de planos
privados de assistência à saúde, com participação financeira dos beneficiários dentro das seguintes faixas: Tipo
I: maior que zero e até 20% do valor do procedimento (0% < participação financeira %u2264 20%); Tipo II:
maior que 20% e até 30% do valor do procedimento (20% < participação financeira %u2264 30%); Tipo III:
maior que 30% e até 40% do valor do procedimento (30% < participação financeira %u2264 40%).

Justificativa: As múltiplas combinações dos fatores moderadores torna difícil a compreensão na contratação e
na comparabilidade entre as operadoras, comprometendo a compreensão do consumidor, o que pode levar ao
endividamento, pois não saberá o quanto este plano se conforma ao seu orçamento. A proposta (processo nº
33902.270680/2015-15) prevê a criação de 3 tipologias (faixas de copartipação por plano) facilitando a
comparação entre os produtos ofertados, estimulando a concorrência.

Seção: Art. 12º - I

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Embora busque dar mais transparência ao consumidor, tem seu efeito prático prejudicado pois
84,9% beneficiários não participam do processo de contratação por estarem vinculados a planos coletivos.
Atualmente, apenas 7,9% dos planos disponíveis para comercialização são individuais/familiares, ou seja, a
simulação pré-contratação não terá o alcance desejado, principalmente se considerarmos a tendência desses
produtos (individuais) de se tornarem extintos para comercialização no mercado.



Seção: Art. 4º - II

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Na proposta do Processo nº 33902.270680/2015-15 a forma de incidência do fator moderador se
limita ao modelo disposto no Inciso I. A utilização de tabelas dificulta a transparência do processo ao
consumidor, e deve ser pensada com cautela, pois na prática pode não ser um modelo de fácil aplicação e de
fiscalização. A regulação do setor sempre buscou não repassar nenhum ônus da relação operadora-prestador ao
consumidor, e a tabela de remuneração diz respeito somente a essa relação.

Seção: Art. 9º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Não há justificativas para não adotar os entendimentos anteriores da ANS de que a Lei nº
9.656/1998 não permite que o beneficiário seja compelido a arcar com a cobertura assistencial em sua
integralidade. Sugerimos que a franquia incida somente sobre o evento internação, e somente com valor fixo
pré-estabelecido em contrato e que seja vedado financiamento integral que pode ser restringido por um
percentual/valor mínimo a ser pago pela operadora.

Seção: Art. 9º - II

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Além da possibilidade de grave endividamento, incidindo sobre os mais doentes, ferindo o
conceito de mutualidade, possibilita definir valores de franquia diferentes para grupos de
procedimentos/eventos que pode levar a sub-segmentação do cuidado e a seleção de risco pelas operadoras.
Estas podem comercializar produtos com franquia alta para grupos específicos. Também não está definida qual
a classificação de %u201Cgrupo de eventos%u201D que seria utilizada para fins desta norma.

Seção: Art. 15°

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Os artigos 15 e 16 da norma incentivam a adoção de práticas voltadas a um modelo de gestão do
cuidado que privilegia a promoção de saúde e prevenção de doenças e à qualidade da prestação dos serviços.
Por esse motivo, a redação do art. 15 deveria ser mais específica quanto ao objetivo que se quer alcançar e
sobre como se dará a classificação da qualidade assistencial do prestador. Por outro lado, os procedimentos
voltados para promoção e prevenção já estão relacionados no art. 16.

Seção: Art. 4º - III



Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: No Inciso III não há qualquer imposição de limite, podendo o beneficiário arcar com valores mais
altos do que os repassados pelas operadoras aos prestadores. Se a previsão do fator moderador resultar em
financiamento integral do procedimento, configurará um fator restritor severo e muito provavelmente o
beneficiário não vai ter as garantias ilimitadas previstas no Rol/ANS. Observa-se aqui um conflito aparente
(antinomia aparente) desta proposta de RN com a RN 387/15(art. 2 e 4) e a Lei 9656/98.

Seção: Art. 9º - I

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Não há justificativas claras de não se adotar os entendimentos anteriores da ANS contrários ao
financiamento integral do procedimento pelo beneficiário, conforme descrito na lei 9656, dispostos no Parecer
da PROGE nº 414/2013/GECOS/PROGE, CONSU nº 8/1998, Nota nº 181/2016/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS. Esse
artigo é contrário à proposta de considerar o mecanismo de regulação como mitigador do Risco Moral, pois ao
incidir sobre todo o cuidado é claramente um mecanismo de cofinanciamento.

Seção: Art. 9º - III

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: O texto não é claro. Também faz-se necessário esclarecer qual a classificação de %u201Cgrupo
de eventos%u201D que seria utilizada para fins desta norma. Essa forma de aplicação estimula a
sub-segmentação do cuidado e a seleção de risco pelas operadoras, pois possibilita definir valores de franquia
diferentes para grupos de procedimentos/eventos, comprometendo a comparabilidade entre produtos e o
conceito de cobertura integral do Rol, conforme RN 387/15.

Seção: Art. 4º - IV

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: No Inciso IV não há qualquer imposição de limite, podendo inclusive o beneficiário arcar com
valores mais altos do que os repassados pelas operadoras aos prestadores. Pode possibilitar a segmentação do
plano por cobertura, pois valores de copagamento em diferentes procedimentos/grupos do rol poderá ter
valores tão altos que se constituam barreira seletiva a cobertura de todo o rol da ANS. Ferramenta que poderá
ser utilizada para amenizar os problemas de oferta de serviços das operadoras.

Seção: Art. 10º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: A declaração poderá servir apenas para a Operadora se defender em casos judiciais. Na prática, a



simples assinatura de declaração não impede que o consumidor não tenha a real dimensão do que assinou,
dada a assimetria de informação na relação contratual e a complexidade de arranjos possíveis com as diversas
formas de mecanismos de regulação financeira. Além do mais, o beneficiário já assina o contrato que deve ser
suficiente e claro em relação a esses fatores moderadores.

Seção: Art. 4º - §3º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: O consumidor que não estiver na 5ª faixa não tem como saber qual o valor dela, portanto, dado a
assimetria de informação, pode tomar decisões no ato da contratação e do uso de serviço sem o conhecimento
necessário para avaliar gastos futuros e possibilidades financeiras, o que fere a transparência da relação
contratual.

Seção: Art. 12º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: É importante ressaltar que não é possível por parte da ANS a verificação da
%u201Cveracidade%u201D dessas simulações, pois a ANS não possui essas informações em suas bases de
dados. Que mecanismos dispõe a ANS para garantir que o consumidor não está sendo induzido a contratar um
plano com estes mecanismos por meio de simulações não realísticas?

Seção: Art 1º - §3º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Fatores moderadores, coparticipação/franquia, ainda que mitiguem o risco moral, são
mecanismos de cost-sharing, conforme literatura sobre o tema, também utilizada na nota técnica e AIR. Nega-se
à maior parcela de beneficiários um direito previsto na Lei 9.656 que prevê garantia da manutenção de sua
condição após aposentadoria/demissão. Sugere-se aplicar a literalidade da Lei 9656/98(art. 13-II) que refere-se
diretamente ao não-pagamento de mensalidade para permitir a rescisão unilateral.

Seção: Art. 4º - §4º

Tipo de Contribuição: Exclusão

Justificativa: Este parágrafo é inteiramente inaplicável no caso concreto. Ele fere a transparência que deve
sustentar uma relação de consumo. Os beneficiários não terão como acompanhar a média do reajuste
concedido aos prestadores de serviço credenciados da operadora. Será na prática uma cláusula de reajuste
unilateral. Sequer a ANS vai conseguir fiscalizar esse valor médio de reajuste aplicado, pois não tem essas
informações em suas bases de dados.



Seção: CAPÍTULO III - DAS REGRAS COMUNS

Tipo de Contribuição: Inclusão

Texto Proposto: Seção V - Dos Limites de Exposição Financeira Art 3 - Uma vez atingido o Limite de exposição
financeira total, a operadora não poderá cobrar quaisquer valores da parte contratante a título de fator
moderador durante o prazo de um ano de vigência contratual.

Justificativa: Deve haver previsão de limite máximo para a assunção do risco pelo consumidor por ano, no
caso de coparticipação, para que se reduza o risco de endividamento. A partir desse limite, a operadora
passaria a arcar integralmente com os custos, sem cobrança de coparticipação. Proposta discutida no GT/DIPRO
(processo nº 33902.270680/2015-15) se baseou no valor da contraprestação como indicador da capacidade de
pagamento para estabelecer limites máximos de desembolso pelo beneficiário anual.

Seção: CAPÍTULO III - DAS REGRAS COMUNS

Tipo de Contribuição: Inclusão

Texto Proposto: Seção V - Dos Limites de Exposição Financeira Art 1 - O limite da exposição financeira total é
a soma dos valores desembolsados a título de franquias e/ou coparticipação, devendo estar limitado à soma das
contraprestações mensais durante o prazo de um ano de vigência contratual e constante de cláusula contratual
específica, destacada no contrato.

Justificativa: É necessário incluir requisitos claros para estipular teto financeiro para os mecanismos de
franquia/coparticipação, visando evitar o endividamento dos beneficiários. Devido à imprevisibilidade dos
agravos e eventos em saúde, no aspecto individual, a necessidade de utilização de serviços não é conhecida
previamente pelo beneficiário, podendo gerar gastos muito acima da sua capacidade financeira.

Seção: CAPÍTULO III - DAS REGRAS COMUNS

Tipo de Contribuição: Inclusão

Texto Proposto: Seção V - Dos Limites de Exposição Financeira Art. 2 - Exposição financeira total é a soma dos
valores desembolsados a título de Fator Moderador (exposição financeira de franquias mais exposição financeira
de coparticipações) durante o prazo de um ano de vigência contratual. Este limite deverá, de forma explícita,
constar de cláusula contratual específica, destacada no contrato.

Justificativa: É necessário incluir requisitos claros para estipular teto financeiro para os mecanismos de
franquia/coparticipação, visando evitar o endividamento dos beneficiários. Devido à imprevisibilidade dos
agravos e eventos em saúde, no aspecto individual, a necessidade de utilização de serviços não é conhecida
previamente pelo beneficiário, podendo gerar gastos muito acima da sua capacidade financeira.
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