
Leandro Fonseca da Silva
Diretor Presidente Substituto

Brasília,  04 de julho de 2017

Audiência Pública
Câmara dos Deputados



Dimensões do Setor de Saúde  Suplementar 
(Brasil, maio/2017)

47,36 milhões em planos de assist. médica (80% coletivos, 20% individuais)

Taxa de cobertura: 24,4%

22,55 milhões em planos exc. odontológicos  (82% coletivos, 18% individuais) 

Taxa de cobertura:11,6%

Beneficiários:   

Operadoras em atividade:  
808 médico-hospitalares

507 exclusivamente odontológicas

Planos ativos:  

17.862 assistência médica

3.939 exclusivamente odontológicos
Fonte: 
http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-
indicadores-do-setor/sala-de-situacao, 26/06/2017.



Receita: R$ 158,38 bilhões
Despesa assistencial: R$ 135,53 bilhões               
Sinistralidade: 85,6% 

Operadoras Médico-hospitalares

Dimensões do Setor de Saúde Suplementar 
(Brasil, 2016)

Operadoras Exclusivamente Odontológicas

Receita: R$ 3,11 bilhões
Despesa assistencial: R$ 1,51 bilhão               
Sinistralidade: 48,5%

Fonte: 
http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-
indicadores-do-setor. Dados Consolidados, 26/06/2017. 



216,4 milhões consultas ambulatoriais

56,6 milhões consultas em pronto socorro

7,8 milhões de internações 

796,7 milhões de exames complementares 

69,9 milhões de terapias

Atendimento Assistencial em 2016:

Dimensões do Setor de Saúde Suplementar 

Fonte: 
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiai
s_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/mapa_ 
assistencial_2016_completo.pdf, 26/06/2017.



Taxa de cobertura planos de assistência médica 
por municípios (Brasil - março/2017) 

Fonte: SIB/ANS/MS - 03/2017 e População - IBGE/2012



Ressarcimento ao SUS

• Art. 32 da Lei nº 9.656, de 1998 - serão ressarcidos pelas operadoras os 

serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, 
prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições 
integrantes do SUS. 

• Art. 4º, inciso VI da Lei nº 9.961, de 2000 - compete à ANS 

estabelecer normas para ressarcimento ao SUS.



Fluxo do processo de Ressarcimento ao SUS

Fonte: Boletim Informativo - Utilização do sistema público por beneficiários de planos de saúde 
e ressarcimento ao SUS.



Valores do Ressarcimento ao SUS

• Em 2016, cobrados mais de R$ 1,16 bilhão das 
operadoras, por 1,1 milhão de procedimentos realizados 
na rede pública. 

• Desde 2001, R$ 1,6 bilhão pagos pelas operadoras e 
repassados pela ANS ao Fundo Nacional de Saúde.

• Outros R$ 776,33 milhões foram encaminhados para 
inscrição em Dívida Ativa. 

• R$ 1,4 bilhão são alvo de processos judiciais que 
contestam a cobrança ou estão em fase de inscrição em 
dívida ativa.



Valor total de atendimentos cobrados por ano 
(em R$ milhões)

Fonte: Boletim Informativo - Utilização do sistema público por beneficiários de planos de saúde e 
ressarcimento ao SUS.
Nota: Em 2015 foi feita a 1ª análise de APAC, com mais tempo de defesa para a operadora, sendo 
emitido maior nº de ABIs.

Até março



Valor anual repassado ao Fundo Nacional de Saúde 
(em R$ milhões)

Fonte: Boletim Informativo - Utilização do sistema público por beneficiários de planos de saúde e 
ressarcimento ao SUS.



Encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa
(em R$ milhões)

Fonte: Boletim Informativo - Utilização do sistema público por beneficiários de 
planos de saúde e ressarcimento ao SUS.



Segmentações assistenciais previstas 
na Lei nº 9.656, de 1998

• Ambulatorial 
• Hospitalar com obstetrícia 
• Hospitalar sem obstetrícia 
• Odontológica 
• De referência



Beneficiários de planos de assistência médica por 
segmentação assistencial do plano 

(Brasil – março/2017)



Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

Lei nº 9.961, de 2000 – art. 4º inciso III: compete à ANS elaborar o 
rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão 
referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.961, de 2000. 

CONSU nº 10, de 1998
RDC nº 41, de 2000
RDC nº 67, de 2001
RN nº 82, de 2004
RN nº 211, de 2010
RN nº 262, de 2011
RN nº 338, de 2013
RN nº 387, de 2015
RN nº 407, de 2016 (zika vírus)
Consulta Pública nº 61, de 2017 – aberta 27/06/2017 a 26/07/2017



Obrigatoriedade do contrato - Lei 13.003, de 2014

Torna obrigatória a existência de contratos escritos entre 
as operadoras e seus prestadores de serviços.

RN nº 363, de 2014 - regras para celebração dos contratos escritos 
firmados entre operadoras e prestadores de serviços.

RN nº 364, de 2014 - definição de índice de reajuste pela ANS a ser 
aplicado pelas operadoras aos seus prestadores em situações 
específicas.

RN nº 365, 2014 e IN nº 56, de 2014 - substituição de prestadores 
de serviços não hospitalares.
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Valores aplicados de multas

Ano Multas Aplicadas

2012 97.208.023,88               

2013 378.608.492,80             

2014 394.168.335,61             

2015 543.113.739,63             

2016 1.274.885.618,61         

2017* 319.293.405                   

Fonte: Relatório de Gestão da ANS. *Dados atualizados até 21.06.2017 - Relatório SIAR.
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.



Operadoras – Acompanhamento econômico

Fonte: Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras, dezembro 2016.

Situação MH OD Total

Acomp. Regular 846 325 1.171

Em Cancelamento 53 10 63

Direção Fiscal 46 4 50



Obrigado!


