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Quem é a PROTESTE? 

• A PROTESTE foi fundada há 12 anos, devido ao
apoio e à confiança de seus associados, que a
mantém . É para eles que a Associação realiza os
testes comparativos e produz os artigos para as
revistas. Ademais, é com base em suas demandas
(reclamações e sugestões) que esta Entidade
norteia sua atuação para os demais consumidores
brasileiros.

• Fechamos o ano de 2012 com aproximadamente
285 mil associados , 3% a mais do que no ano
anterior, sendo assim a maior associação de
defesa do consumidor da América Latina.



Atuação da PROTESTE na Saúde 
Suplementar

• Terceiro Biênio como Membro da Câmara de Saúde Suplementar
da ANS;

• Participação efetiva nas Câmaras Técnicas instituídas pel a ANS;

• Participação e contribuições constantes nas Consultas Púb licas
referentes à Saúde Suplementar;

• Acompanhamento Legislativo;

• Realização de pesquisas e testes sobre os planos e seguros de
saúde presentes no mercado.



Panorama atual do Setor
Em 12 anos o nº de beneficiários passou dos 34 milhões para
aproximadamente 67 milhões, o que representa um aumento de
aproximadamente 97% no nº de consumidores que possuem algum
tipo de plano de saúde



Panorama atual do Setor

No mesmo período houve a redução de 43% no número de
operadoras médico-hospitalares em atividade no mercado de
saúde suplementar.

Dez/00: 2.003 ���� Set/12: 1.125



Panorama atual do Setor

Em quatros anos a despesa
e a receita assistencial das
operadoras de planos de
saúde, cresceram de forma
similar: 65% e 62%
respectivamente.

Fonte : ANS – Caderno de Informação da Saúde Suplementar - junho/2012

Evolução das despesas e receitas das operadoras médico-hospitalares

Fonte : ANS – Caderno de Informação da Saúde Suplementar - junho/2012

A sinistralidade também vem se mantendo
estável ao longo dos últimos quatro anos.



Mensurar a qualidade na saúde � Complexo e Subjetivo � Depende do
ponto de vista do avaliador.

Consumidores

• Tempo de espera para 

atendimento

• Localização dos 

credenciados/hospitais

• Competências dos médicos

• Preço

Órgão regulador

• Quantidade de procedimentos 

efetuados?

• Quantidade de reclamações 

recebidas?

• Saúde financeira?

Operadoras

• Market share?

• Lucro?

• Quantidade de planos vendidos?

Qualidade



Em agosto/2012 a APM, em parceria com a PROTESTE, disponibilizou um 0800 para
orientar os beneficiários de planos de saúde com relação as suas principais dúvidas.

4 meses � 700 atendimentos

Canal de Atendimento – SOS Paciente 



Demora no atendimento e negativa de cobertura abrangem aproximadamente 57% das
reclamações dos beneficiários.

Coerência com as estatísticas apresentadas pela ANS

Canal de Atendimento – SOS Paciente 



Em função de ser um dos únicos parâmetros que atualmente permitem quantificação e em
função da disponibilidade dos dados � Reclamações dos beneficiários

Dados alarmantes � Em apenas 5 anos houve aumento de 982% no nº de reclamações dos
beneficiários registradas na ANS

Fonte : ANS

Reclamações - ANS



Notificação de Investigação 
Preliminar - NIP 

NIP ���� Através deste instrumento, as operadoras são notificadas sobre as
demandas recebidas pela ANS, antes que haja abertura de procedimento
administrativo, especificamente sobre os temas:

• Negativa de cobertura

• Descumprimento dos prazos de agendamento de consultas e procedimentos



Os procedimentos mais negados pelas operadoras são:

Fonte : ANS

Notificação de Investigação Preliminar

Procedimentos - 2012
Consulta médica

Gastroplastia (cirurgia bariátrica) por videolaparoscopia ou via laparotômica (com diretriz de utilização)

Ressonância magnética de coluna cervical, dorsal ou lombar

Consulta odontológica inicial

Facectomia com lente intra-ocular com ou sem facoemulsificação

Hérnia de disco - Tratamento Cirúrgico

Artroscopia cirúrgica para meniscectomia, sutura meniscal, remodelação de menisco discóide, reparação, reforço ou reconstrução dos ligamentos cruzados ou 
realinhamento patelo-femoral

Tomografia de coerência óptica (com diretriz de utilização)

Procedimentos - 2011
Consulta médica

Gastroplastia (cirurgia bariátrica) por videolaparoscopia ou via laparotômica (com diretriz de utilização)

Gastroplastia para obesidade mórbida (cirurgia bariátrica) - de acordo com  diretriz de utilização.

Gastroplastia (cirurgia bariátrica) - com diretriz de utilização
Facectomia com lente intra-ocular com ou sem facoemulsificação

Hérnia de disco - Tratamento Cirúrgico

Parto cesariano

Hemograma completo

Artroscopia cirúrgica para meniscectomia, sutura meniscal, remodelação de menisco discóide, reparação, reforço ou reconstrução dos ligamentos cruzados ou 
realinhamento patelo-femoral

Septoplastia



Notificação de Investigação 
Preliminar - NIP 

MEDIAÇÃO DE CONFLITO ���� Negativa de Cobertura

De acordo com a ANS, em 2012, 78% (44,5 mil) das reclamações referentes ao
tema negativa de cobertura foram resolvidas por mediação de conflito, sem a
necessidade de abertura de processos

CONCLUSÃO ���� Isso é bom ou ruim? 



Conclusões

O que preocupa ...

• Aumento das reclamações dos beneficiários � Maior que 980%

• Rede de atendimento desproporcional ao nº de beneficiários e
insatisfação dos clientes;

• Reincidência no descumprimento dos prazos de atendimento
estabelecidos pela ANS;

• Ausência de instrumentos e aplicações de penalidades às operadoras
reincidentes na prática de negativa de cobertura indevida.



Conclusões
O que esperamos...

• PROTESTE � Empenho no estudo sobre plano de saúde � Assunto importante para a

sociedade � Porém, faltam dados para maiores conclusões

• A implementação de novas discussões quanto à eficácia da RN 259 (prazos) para a
readequação qualitativa/quantitativa da rede assistencial atualmente oferecida pelas
Operadoras;

• A publicação de IN que regulamente a RN 226 (NIP), implementando o devido
monitoramento e aplicação das penalidades cabíveis pela reincidência das Operadoras
na prática de negativa de cobertura medida pelo instrumento da NIP;

• Maior efetividade e transparência das agências e órgãos reguladores, a fim de prevenir
conflitos e reprimir as as ações dos fornecedores que sejam contrárias ao CDC, através
de fiscalização eficaz;

• O aperfeiçoamento da legislação para permitir fiscalização e punição mais rápidas.



Obrigada pela 

Atenção!


