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O QUE É SAÚDE SUPLEMENTAR

A Lei 9.656/1998 define SS como a prestação continuada de 
serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou 
pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade 
de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela 
faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou 
serviços de saúde, ...



O QUE É SAÚDE SUPLEMENTAR

... livremente escolhidos, integrantes ou não de rede 
credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência 
médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou 
parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante 
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e 
ordem do consumidor.



SAÚDE SUPLEMENTAR

Medicina de Grupo
Filantrópica

Cooperativa médica
Seguradora
Autogestão



MEDICINA DE GRUPO

A medicina de grupo comercializa planos de saúde 
para pessoa física ou pessoa jurídica. O beneficiário 
faz uso de uma estrutura própria e/ou contratada pela 
operadora (médicos, hospitais, laboratórios e clínicas).



COMSU

De acordo com a Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas), a 
cooperativa é uma sociedade de pessoas sem fins 
lucrativos, formada pela associação autônoma de pelo 
menos 20 pessoas que se unem voluntariamente em uma 
sociedade coletiva e de interesse comum. Essas 
operadoras podem comercializar planos para pessoas 
físicas ou jurídicas, constituir uma rede de serviços própria 
ou contratar terceiros.

COOPERATIVA MÉDICA



COMSU

É operadora que não possui rede própria, mas referenciam uma rede 
de serviços, ou seja, pagam diretamente aos prestadores de serviços 
integrantes da rede, em nome dos clientes que utilizam os serviços. 
Também são obrigadas a prever a livre escolha, onde os segurados 
podem escolher estabelecimentos ou profissionais de saúde não 
referenciados pela seguradora. Nesse caso, o beneficiário do plano 
recebe reembolso das despesas de acordo com limites estabelecidos 
em contrato no prazo máximo de 30 dias após a entrega de toda a 
documentação solicitada pela operadora.

http://www.cnseg.org.br/fenasaude/sobre-o-setor/

SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

http://www.cnseg.org.br/fenasaude/sobre-o-setor/


COMSU

Pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos que 
opera plano de saúde, criada por empresas, associações de 
pessoas físicas ou jurídicas, fundações, sindicatos, entidades 
de categorias profissionais ou assemelhados, com o objetivo 
de prestar assistência à saúde exclusivamente ...

AUTOGESTÃO



COMSU

... a seus empregados, ex-empregados, administradores, ex-
administradores, associados e dependentes do grupo familiar 
até o quarto grau de parentesco consanguíneo, até o segundo 
grau de parentesco por afinidade, criança ou adolescente sob 
guarda ou tutela, curatelado, cônjuge ou companheiro dos 
beneficiários. São impedidas de ofertar planos para o público 
em geral.



COMSU

Diferenças entre Seguro Saúde e Plano de Saúde

LIVRE ESCOLHA REEMBOLSO SERVIÇOS
PRÓPRIOS

LEIS

Medicina de Grupo Rede Não Sim 9656/1998

Seguro Saúde Ampla Sim Não 10185/2001 e 9656/1198

Cooperativa Rede Não Sim 5764/1971 e 9656/1998

Auto Gestão Rede Não Sim 9656/1998









PACIENTE / CONSUMIDOR

MÉDICO / 
PRESTADORES OPERADORAS

A ANS TEM PAPEL 
REGULADOR e 

HARMONIZADOR



Segurança do paciente, do prestador e da operadora



Equilíbrio na correlação de forças entre 
prestador e operadora





Qualificação do prestador



Boa remuneração para o prestador





Ética da operadora e do prestador



Parceria entre operadora e prestador



MELHORES RUMOS PARA A 

SAÚDE SUPLEMENTAR



 Implementar efetivamente as mudanças produzidas 

pela Lei 13003/2014 na Lei 9656/1998:

Contratualização, Livre negociação, Valores de 

remuneração e Critérios de Reajustes.

 Não permitir a adoção de novas formas de 

remuneração:

Estas novas formas vão tornar inválidos os avanços 

da Lei 13003/2014.



 Seguradoras não podem ser operadoras e devem ser 

regidas pela Lei das seguradoras (10185/2001) e não 

pela Lei 9656/1998:

A relação da Seguradora deve ser sempre 

com o cliente, jamais com o prestador.

 A mesma empresa não pode ser ao mesmo tempo 

Operadora de Planos de Saúde e Prestadora de 

Serviços de Saúde.



 Institutos Estaduais e Municipais de Assistência à Saúde 

devem ser regidos pela Lei 9656/98 (Lei da Saúde 

Suplementar) e não pela Lei 8666/1993 (Lei das Licitações).

 Implementar Fator de Qualidade dentro de princípios éticos.

 Retirar a CONSULTA MÉDICA do rol de procedimentos 

contratados entre operadora e médico.







Genoma:

98,6%
IGUAL


