REAJUSTE ANUAL DOS PLANOS
INDIVIDUAIS OU FAMILIARES
Percentual máximo que pode ser
aplicado aos contratos:
maio de 2019 a abril de 2020

Rio de Janeiro, 23 de julho / 2019

Características e Dinâmica do Setor de Saúde Suplementar
SISTEMA MUTUALISTA: Nesse modelo, várias pessoas contribuem para que algumas utilizem os
serviços - os beneficiários pagam uma mensalidade fixa (de acordo com o tipo de cobertura, a faixa
etária e a rede conveniada) e os custos da utilização dos procedimentos são diluídos pelos integrantes
da carteira da operadora de plano de saúde, de acordo com seus grupos.

Características e Dinâmica do Setor de Saúde Suplementar

PACTO INTERGERACIONAL: Os mais jovens ajudam a financiar os mais idosos.

No caso da saúde suplementar, quanto maior a idade, maior a necessidade de utilização
de serviços, aumentando a mensalidade.

Características e Dinâmica do Setor de Saúde Suplementar
Não é correto comparar índices de inflação com reajuste dos planos de saúde!

ÍNDICES DE PREÇOS: Medem a variação do preço de um determinado produto (ou de uma cesta de produtos)
ÍNDICES DE VALOR: Medem a variação e preços e de quantidades consumidas

Ou seja: o custo final do
plano de saúde é impactado
fortemente por fatores como
o aumento da frequência de
uso do plano de saúde e a
inclusão de novas
tecnologias, que não são
aferíveis previamente.

Produção do Setor - 2018
Em 2018, os beneficiários de planos de saúde realizaram quase 1,4 bilhão de procedimentos*, como
consultas, exames e internações - um crescimento de 5,4% em relação ao número realizado em 2017

Procedimentos

Número de Ocorrências

274.354.711
164.237.557
861.460.048
93.412.601
8.110.557

Consultas
Outros atendimentos
Exames complementares

Terapias
Internações

TOTAL:

1.401.575.474
*Número não inclui procedimentos odontológicos
Fonte: Mapa Assistencial da Saúde Suplementar/2018
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Reajuste Anual dos Planos Individuais ou Familiares
O QUE É E COMO FUNCIONA?
▪ Aumento aplicado na mensalidade do plano de saúde em razão da variação de custos
médico hospitalares
▪ Ocorre uma vez ao ano e é aplicado no aniversário do contrato
▪ Depende de autorização prévia da ANS

?

POR QUE OCORRE?
Para se adequar à variação de custos da prestação do serviço e garantir a
sustentabilidade do setor

FORMA DE CÁLCULO
Até 2018: Percentual calculado a partir das variações das contraprestações de planos coletivos
(ANS procura transferir aos planos individuais os reflexos da dinâmica concorrencial apurada
no mundo coletivo)
A partir de 2019: Nova metodologia baseada na despesas assistenciais e na inflação da
economia, refletindo diretamente os custos dos planos individuais
A QUEM ATINGE
Cerca de 8,1 milhões de beneficiários (17% do mercado)*
*Beneficiários em planos individuais contratados após 1/1/ 1999 - Dados de maio/2019
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Nova Metodologia de Cálculo

MAIS DE 8 ANOS DE DISCUSSÕES E ESTUDOS:
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Nova Metodologia de Cálculo
REUNIÕES PARA APRESENTAR PROPOSTA DA NOVA
METODOLOGIA:
Consumidores
• Fundação Procon SP
• Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste)
• Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC)
• Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública
do Rio de Janeiro (Nudecon/RJ)
Operadoras
• Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde)
• Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge)
• Unimed do Brasil
Órgãos governamentais e externos
• Tribunal de Contas da União (TCU)
• Ministério Público Federal
• Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
• Senado Federal - Comissão Assuntos Sociais

Nova Metodologia de Cálculo
COMO É
▪ Tem como base duas principais variáveis: as despesas
médicas das operadoras e a inflação geral da
economia, medida pelo IPCA (excluído o item plano de
saúde).
▪ Outros dois indicadores entram no cálculo: um que
transfere a eficiência média das operadoras para os
beneficiários e um que deduz a parcela de variação das
despesas das operadoras já corrigida pelos reajustes
por mudança de faixa etária.
AVANÇOS
▪ Dados públicos e auditados
▪ Dados do próprio mercado de planos individuais
▪ Correção de despesa não assistencial por índice geral
de preços
▪ Transferência de ganhos de eficiência para os
consumidores

FÓRMULA DE
CÁLCULO DO REAJUSTE

Nova Metodologia de Cálculo
TRANSPARÊNCIA E ACESSIBILIDADE
Dados usados no cálculo são disponibilizados no site da ANS e no Portal de Dados Abertos do
governo brasileiro
VDA e FGE
▪ Despesas assistenciais(http://dados.gov.br/dataset/http-www-ans-gov-br-perfil-do-setor-dados-abertos-dadosabertos-disponiveis-n3)
▪ Média de beneficiários para o cálculo da VDA (http://dados.gov.br/dataset/beneficiarios-com-vinculos-ativos-portipo-de-contratacao-para-calculo-da-vda)
VFE
▪ Média de beneficiários para o cálculo do VFE (http://www.ans.gov.br/anstabnet/cgi-bin/dh?dados/tabnet_br.def);
▪ Estatísticas dos reajustes por mudança de faixa etária
(http://www.ans.gov.br/biblioteca/php/download.php?codigo=4347&tipo_midia=2&iIndexSrv=1&iUsuario=0&obra
=7005&tipo=0&iBanner=0&iIdioma=0
IPCA

▪ Variações mensais e pesos dos grupos do IPCA (https://sidra.ibge.gov.br/home/ipca)

Nova Metodologia de Cálculo
OUTRAS MELHORIAS
Portal mais amigável: ANS atualizou
e reformulou a página que contém
as informações sobre o reajuste
Calculadora online: Nova ferramenta que
poderá ser utilizada pelo beneficiário para
calcular o valor da mensalidade a partir do
percentual máximo de reajuste autorizado

Percentual Autorizado pela ANS (2019/2020)
7,35%
Aplicação: O índice de reajuste só pode ser aplicado a partir da data de aniversário de cada contrato

Retroatividade: A cobrança retroativa só é permitida caso a defasagem entre a aplicação do reajuste e o mês de
aniversário do contrato seja de até dois meses, devendo ser diluída pelo mesmo número de meses da defasagem.
Sempre que houver atraso na publicação do índice, as operadoras poderão retroagir a cobrança até o início do período
de aplicação, desde que essa cobrança se inicie em até dois meses da publicação do índice. Em ambos os casos, a
operadora deverá diluir a cobrança pelo mesmo número de meses. Por ex.: se o mês de aniversário é maio, as
mensalidades de setembro, outubro, novembro e dezembro poderão ser acrescidas dos valores referentes às cobranças
de maio, junho, julho e agosto.
Beneficiários devem ficar atentos:
• O percentual de reajuste aplicado deve ser igual ou inferior ao definido pela ANS
• A cobrança deve ser feita a partir do mês de aniversário do contrato (mês em que o contrato foi firmado)
O que deve constar no boleto de pagamento:
• Índice de reajuste autorizado pela ANS
• Número do ofício de autorização da ANS

•
•

Nome, código e número de registro do plano
Mês previsto para aplicação do reajuste anual

Obrigada!

