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“São muitas as pessoas que, por 
alguma razão, planejam, planejam, 
planejam por anos e nunca partem. 

Procuram aperfeiçoar cada vez mais o 
plano, a viagem, aguardando o 

momento apropriado. Certamente, as 
âncoras imaginárias acabam 

prendendo muita gente, e isso faz 
com que seus projetos nunca sejam 

realizados”. (Amyr Klink) 



CONCEITO  
 
Cooperativismo é uma doutrina, um sistema, 
um movimento ou, simplesmente, uma 
atividade que considera as cooperativas como 
forma ideal de organização baseado na 
economia solidária, democracia, participação, 
direitos e deveres iguais para todos, sem 
discriminação de qualquer natureza, para todos 
os sócios. 
 

 

COOPERATIVISMO 



1º - Adesão Voluntária e Livre 
 

“As cooperativas são organizações voluntárias, 
abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus 
serviços e assumir as responsabilidades como 
associados, sem discriminações raciais, políticas, 
religiosas e de orientação sexual.” 
 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 

(Os princípios básicos do cooperativismo criados em 1844,  

reescritos pela ACI – Aliança Cooperativa Internacional em 1937-Paris, 

1966-Viena, 1995-Manchester) 



2º - Gestão democrática pelos membros 
 
As cooperativas são organizações democráticas 
controladas pelos seus membros, que participam 
ativamente na formulação das suas políticas e na 
tomada de decisões. 
  
Em todas as cooperativas os sócios têm direitos 
iguais de voto, em face do princípio universal “um 
membro, um voto”.  

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



3º - Participação Econômica dos Membros 
 

 

-Os membros contribuem igualmente para o capital das 

suas cooperativas e o controle é feito democraticamente. 
 

-O resultado operacional é rateado proporcionalmente à 

participação de cada cooperado na dinâmica econômica 

da cooperativa. 

  

- É a Assembleia Geral dos sócios quem determina a 

destinação das sobras, sempre em conformidade com a 

legislação cooperativista. 
 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



4º - Autonomia e Independência 
 

- As cooperativas são organizações autônomas, 

de apoio mútuo, controladas pelos seus 

membros: autogestão. 

 

- São os cooperados que decidem sobre suas 

atividades, definem sua missão, objetivos e 

metas, sem interferência governamental ou de 

qualquer outro agente não pertencente ao 

quadro social. 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



5º - Educação, Formação e 
Informação 
 
- As cooperativas promovem a educação, formação e a 
informação dos seus membros, dos representantes e 
dirigentes eleitos e dos colaboradores de forma que todos 
possam contribuir, eficazmente, para o seu 
desenvolvimento.  
 

- As cooperativas informam o público em geral, sobre a 
natureza e as vantagens da cooperação. 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



6º - Intercooperação 
 
As cooperativas servem de forma mais eficaz aos 
seus membros e dão mais força ao movimento 
cooperativo, trabalhando em conjunto, por meio 
das estruturas locais, regionais, nacionais e 
internacionais.  

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



7º - Interesse pela Comunidade 
 

As cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentado das suas 
comunidades por meio de políticas 
aprovadas pelos membros.  

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



 

1º - Adesão Voluntária Livre 

2º - Gestão Democrática pelos Membros         

3º - Participação Econômica dos Membros  

4º - Autonomia e Independência 

5º - Educação, Formação e Informação 

6º - Intercooperação 

7º - Interesse pela Comunidade 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



VISITANDO A 
LEGISLAÇÃO QUE 

REGULA AS 
COOPERATIVAS: 

Lei 5.764 de 1971 
 
 



A Lei 5.764/71 revela... 

Art. 4º, I: As cooperativas são sociedades 
de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, [...], 
distinguindo-se das demais sociedades 

pelas seguintes características: I – 
adesão voluntária, com número 
ilimitado de associados, salvo 

impossibilidade técnica de prestação de 
serviços. 

 



A Lei 5.764/71 revela... 

Art. 29: O ingresso nas cooperativas 
é livre a todos que desejarem 

utilizar os serviços prestados pela 
sociedade, desde que adiram aos 
propósitos sociais e preencham as 

condições estabelecidas no 
estatuto, ressalvado o disposto no 

artigo 4º, I, desta Lei. 
 



A Lei 5.764/71 revela... 

Art. 90: Qualquer que seja o 
tipo de cooperativa, não 

existe vínculo empregatício 
entre ela e seus associados. 

 



CONHECENDO O 
ESTATUTO SOCIAL DA 
UNIMED VARGINHA 

(Art. 21 da Lei 5.764/71) 
 
 



 
 

- Denominação, Sede e Área de ação 

- Direitos e Deveres dos associados 

- Demissão, Eliminação e Exclusão 

- Regras Gerais sobre Capital Social 

- Assembleias Gerais: AGO e AGE 

- Conselhos: Administração, Fiscal e Técnico 

ético e Diretoria Executiva 

- Balanço, Sobras, Perdas e Fundos 

O Estatuto Social define, entre 
outras coisas... 



 

A área de ação da Unimed Varginha, 

para efeito de admissão de 

cooperados, engloba: Varginha, 

Campanha, São Gonçalo do 

Sapucaí, Elói Mendes, Monsenhor 

Paulo, Boa Esperança e 

Cordislândia. 

Da Área de Ação... 



 

 

a) Frequentar as assembleias gerais, decidindo pelo voto os assuntos 
de interesse da sociedade. 

b) Votar e ser votado para cargos administrativos, fiscais ou outras 
funções. 

c) Participar das atividades econômicas, sociais e educativas. 
d) Ser consumidor e usuário dos serviços oferecidos pela cooperativa. 
e) Receber retorno das sobras de capital (proporcional à produção) 
f) Examinar os livros oficiais da empresa e solicitar esclarecimentos 

aos dirigentes, conselheiros e funcionários. 
g) Convocar assembleia extraordinária, caso necessário, conforme 

estabelecido no estatuto. 
h) Obter, antes da realização da Assembleia: balanços financeiros, 

demonstrativos administrativos e relatórios. 
i) Retirar seu capital ao sair da sociedade, de acordo com o 

estabelecido no estatuto. 

Dos Direitos... 



 
 

a) Respeitar as deliberações das assembleias gerais, as 
quais representam a vontade da maioria. 

b) Pagar/integralizar o capital social ao ingressar na 
cooperativa. 

c) Colaborar no planejamento, funcionamento, avaliação 
e fiscalização das atividades. 

d) Debater ideias e decidir (pelo voto) os objetivos, 
metas e interesses da cooperativa. 

e) Denunciar, sempre, os procedimentos indevidos. 
f) Pagar sua parte, caso ocorram prejuízos financeiros. 
g) Buscar capacitação profissional para o desempenho 

de suas atividades. 

Dos Deveres... 



 
 

a) Normalmente são convocadas pelo Diretor Presidente. 
Excepcionalmente, por 20% dos cooperados em condição de 
votar ou, ainda, pelo Conselho Fiscal. 

b) O quorum mínimo para a instalação de uma AG é de 10 (dez) 
cooperados, em terceira convocação (art. 26, III, Est. Social). 

c) Os ocupantes de cargos sociais e os cooperados não podem 
votar em AG nas decisões relativas a seus interesses pessoais, 
mas podem participar dos debates. 

d) As deliberações das AG apenas podem versar sobre assuntos 
constantes do Edital de Convocação. 

e) As deliberações das AG serão tomadas por maioria dos votos dos 
presentes com direito a voto (1 cooperado = 1 voto). 

f) Não será permitida a representação por meio de procuração. 
 

Das Assembleias Gerais... 



 
 

 A “AGO”, normalmente ocorre no primeiro trimestre 
do ano e delibera sobre: 

 
• prestação de contas do exercício anterior, 

apresentação do relatório de gestão, bem 
como do parecer do Conselho Fiscal; 

• destinação das sobras ou perdas (rateios); 
• eleger e destituir os ocupantes dos cargos 

sociais; 
• fixar honorários dos diretores e conselheiros; 
• outros assuntos de relevo para a Cooperativa. 
 
 

Assembleia Geral Ordinária 



 
 

 A “AGE” pode ocorrer em qualquer 
época (sempre que necessário) e tem 
poderes para deliberar sobre qualquer 
assunto de interesse da Cooperativa e 

que conste do respectivo Edital de 
Convocação. 

 
 

Assembleia Geral Extraordinária 



 
 

 - é formado por 09 membros, sendo: 5 vogais + 4 
diretores executivos; 

 
 

Dos Conselhos... 

1 – De Administração... 

 
 

 - mandato de 03 (três) anos; 
 
 

 
 

 - reúne-se, ordinariamente, 01 (uma) vez por mês e, 
extraordinariamente, quando necessário; 

 
 

 
 

 - excetuando-se a AG, é o órgão máximo da Cooperativa 
e tem poderes para deliberar sobre o funcionamento 
geral da empresa, resguardados os limites legais e da 
própria AG. 

 
 



 
 

 - é formado por 06 membros, sendo: 03 efetivos + 03 
suplentes; 

 
 

Dos Conselhos... 

2 – Fiscal 

 
 

 - mandato de 01 (um) ano; 
 
 

 
 

 - reúne-se, ordinariamente, 01 (uma) vez por mês e, 
extraordinariamente, quando necessário; 

 
 

 
 

 - exerce os poderes de fiscalização sobre as operações e 
atividades gerais da Cooperativa. 

 
 



 
 

 - é formado por 06 membros, sendo: 03 efetivos + 03 
suplentes; 

 
 

Dos Conselhos... 

3 – Técnico e Disciplinar 

 
 

 - mandato de 03 (três) anos; 
 
 

 
 

 - reúne-se quando solicitado pelo Conselho de 
Administração, pela AG ou pela maioria dos seus 
membros; 

 
 
 

 
 

  
 - verifica se estão sendo cumpridas, pelos cooperados, as 

normas estatutárias/regimentares, éticas, bem como 
disciplina os serviços gerais da Cooperativa. 

 
 



 
 

 - Diretor Presidente 
 
 

Da Diretoria Executiva... 

É formada... 

 
 

 - Diretor de Mercado 
 
 

 
 

 - Diretor Administrativo e Financeiro 
 

 
 

 
 

  

 - Diretor de Provimento de Saúde 
 
 



Do Capital Social 

Art. 18 e ss. do Estatuto Social 

 

 - o cooperado obriga-se a pagar no mínimo o capital 
social de R$ 26.884,09 – valor atual definido em AGO; 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

  
 - tal integralização pode se dar de uma única vez ou 

parceladamente; 
 
 - as quotas são indivisíveis, intransferíveis a não 

cooperados e não poderão ser negociadas de nenhum 
modo, nem alienadas, nem dadas em garantia [...]. 

 
 



QUANTO AO 
ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 
Previsões do Regimento Interno 

 
 



 
 

 - não solicitar ao cliente complementação de honorários 
médicos, ou qualquer benefício financeiro; 

 
 

O Médico se obriga a... 

 
 

 - não discriminar o atendimento aos clientes, salvo 
quanto a horário que poderá ser diferenciado entre os 
clientes Unimed e os particulares; 

 

 
 
 

 
 

  
 - denunciar à Cooperativa, irregularidades na 

documentação ou situações que envolvam utilizam 
indevida do plano; 

 
 (Obs.: Concessões/acordos feitos pelo médico em favor do cliente 

isentam a UNIMED de responsabilidade). 

 
 
 

 
 

  
  

 
 



A MARCA: 
UNIMED 

 
 



1967 – Fundação da primeira Unimed 

Edmundo Castilho e mais 22 médicos fundam, no dia 18 de 

dezembro, a União dos Médicos – Unimed, na cidade de 

Santos (SP), com base nos princípios do cooperativismo.  

Fotos da inauguração da Unimed Santos 



Sistema Unimed 
Presente em 83%  

dos Municípios Brasileiros 

Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil 
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113 mil  

cooperados 
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próprios 
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360 

Cooperativas 

360 
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Fonte:  Site Unimed do Brasil 

R$ 23,5 

bilhões 

R$ 29,4 bilhões 

Retorno aproximado 

aos cooperados e prestadores 

de serviço: 

Geração anual de receita com 

a operação de planos de saúde  

para as cooperativas Unimed: 

80 % 



Grande Porte 
100.001 a 200.000 usuários 

 

36 Unimeds 
10% 

Pequeno Porte*  
Até 20.000 usuários 

 

205 Unimeds 
57% 

Médio Porte 
20.001 a 100.000 usuários 

 

119 Unimeds 
33% 

Distribuição das Unimeds no Brasil, por porte 

* Incluindo Federações e Singulares Prestadoras 



Distribuição das Unimeds no Brasil, por Clientes 

Total Unimed Brasil – Maio/ 2013 –   mais de 18 milhões de usuários 

clientes 

795.362 

(5%) 

Norte  

16 Unimeds 4% 

clientes 

956.038 

(6%) 

C.Oeste 

33 Unimeds 9% 

clientes  

1.616.323 

(9%) 

Nordeste  

72 Unimeds 19% 

Clientes 

10.366.257 

(59%) 

Sudeste 

165 Unimeds 48% 

clientes 

3.736.363 

(21%) 

Sul 

74 Unimeds 20% 



Valor da marca Unimed 

A consultoria Brand-Finance avaliou o valor 

da marca Unimed em  

R$ 3,228 bilhões 

Segundo o ranking da companhia, a 
Unimed está entre as 40 marcas mais 

valiosas do país.  



Por 19 anos consecutivos a  Unimed é a marca Top of 
Mind em Planos de Saúde, de acordo com pesquisa 

nacional do Instituto Datafolha 

36 34 33
30

38 39
34 32 31 33

5 5 6 4 6 4 4 5 4 4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unimed Amil Sul América

Universo: população brasileira com 16 anos ou mais.  

Amostra: representativa desse universo, constituída por cerca de 5.228 entrevistas em todo 

Brasil, distribuídas em cerca de 160 municípios.  

(Evolutivo últimos 9 anos - em %) 



ALGUMAS AÇÕES CONSCIENTES... 

E QUE FAZEM A DIFERENÇA... 

1) Participe das assembleias gerais e dos seus debates 

constantes da ordem do dia. 

2) Leia e entenda os informativos enviados pela Cooperativa: 

cartas, relatórios, comunicados, projetos etc. 

3) Ficou em dúvida, entre em contato com a Cooperativa: 

agende um horário, converse com os dirigentes/gerentes antes 

de qualquer conclusão. 

4) Participe dos eventos promovidos pela Cooperativa: 

reuniões, workshops, cursos, palestras, festividades, enfim, 

interaja com os demais cooperados. 

5) Conheça o Estatuto Social e o Regimento Interno da 

Cooperativa: não engavete-os. 

6) Quando possível, candidate-se para os cargos sociais, assuma 

postos na cooperativa, participe diretamente da 

administração. 

 

 



www.pazcury.com.br – (31) 
9301.0950 

40 



“Qualquer cooperativa é uma 
instituição social, admitida ou 
credibilizada pela sociedade 
para cumprir determinados 

papéis. Se não os cumpre não 
há razão de existir”. 

(Autor desconhecido) 



  



Saúde Suplementar Unimed Varginha 

Fernanda e Ivana 

Núcleo Regulatório 



A SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 

lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 

direito privado. 



A SAÚDE PÚBLICA 

 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

 

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

 

 

Esta lei criou e regulamentou o Sistema Único de Saúde - 

SUS. 



A SAÚDE SUPLEMENTAR 

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998. 

 

Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência 

à saúde. 

 

MARCO REGULATÓRIO DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Publicada no DOU em 04/06/98 

Início da vigência: 01/01/99 

Alterada por 45 Medidas Provisórias 

Última: 2177-44, de 24/08/01 

 



A SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

LEI No 9.961 DE 28 DE JANEIRO DE 2000. 

 

Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e 

dá outras providências. 
 

 Autarquia, sob regime especial, que atua em todo o 

território nacional, como órgão de regulação, 

normatização, controle e fiscalização das atividades 

que garantem a assistência suplementar à saúde. 

 

 





HISTÓRICO REGULATÓRIO 

Antes da Lei 9.656/98 

 

 

 

Apenas as Sociedades Seguradoras eram fiscalizadas pela 

SUSEP; 

 

As demais operadoras estavam sujeitas à atuação da 

justiça e de entidades de defesa do consumidor; 

 

Problemas de transparência quanto aos critérios de 

reajuste adotados pelas empresas; 

 

Maior incerteza quanto à continuidade de prestação dos 

serviços por parte das operadoras. 



Produtos segmentados (ex: módulo cardíaco); 
 

Procedimentos limitados (ex: quinze dias no ano em UTI); 
 

Rescisão unilateral; 
 

Carências sem limites (ex: 12 meses); 

 

Exclusões de coberturas (ex: tentativa de suicídio, esporte 

radical); 
 

Reajustes abusivos; 
 

Exclusão de todo procedimento relacionado com DLP. 

HISTÓRICO REGULATÓRIO 

Antes da Lei 9.656/98 



Todas as operadoras passam a ser reguladas e 

fiscalizadas pela ANS;  

 

Os critérios de reajuste por faixa etária devem ser  

explicitados nos contratos;  

 

Os reajustes anuais dos contratos individuais/familiares 

passam a ser previamente aprovados pela ANS;  

 

As operadoras devem constituir “provisões técnicas” para 

garantia da manutenção da prestação de seus serviços;  

HISTÓRICO REGULATÓRIO 

Após da Lei 9.656/98 



Todas as operadoras devem observar padrões contábeis 

específicos estipulados pela ANS;  
 

Existência de regras para substituição da rede contratada;  

Obrigatoriedade de cobertura de doenças pré-existentes 

após 24 meses de vigência contratual;  
 

Os novos planos devem observar as coberturas mínimas 

estabelecidas na Lei 9656/98;  
 

Defesa da garantia de acesso aos serviços contratados 

pelos consumidores; 
 

Dentre outras atuações.  

HISTÓRICO REGULATÓRIO 

Após da Lei 9.656/98 



ESTRUTURA DA ANS 

Diretoria Colegiada - DICOL 

•Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras – DIOPE 

•Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos – DIPRO 

•Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES 

•Diretoria de Gestão – DIGES 

•Diretoria de Fiscalização – DIFIS 

Diretoria da ANS 



 

 

Pessoa jurídica constituída sob a modalidade 

empresarial, associação, fundação, cooperativa, 

ou entidade de autogestão, obrigatoriamente 

registrada na Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), que opera ou comercializa 

planos privados de assistência à saúde. 

 

OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE  



Autogestão: entidades que operam serviços de assistência à 

saúde destinados, exclusivamente, a empregados ativos, 

aposentados, pensionistas ou ex-empregados, de uma ou mais 

empresas ou, ainda, a participantes e dependentes de 

associações de pessoas físicas ou jurídicas, fundações, 

sindicatos, entidades de classes profissionais ou assemelhados 

e seus dependentes.  

 

Filantropia: entidades sem fins lucrativos que operam Planos 

Privados de Assistência à Saúde, certificadas como entidade 

filantrópica junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, 

CNAS, e declaradas de utilidade pública junto ao Ministério da 

Justiça ou junto aos Órgãos dos Governos Estaduais e 

Municipais.  

 

TIPOS DE OPERADORAS 



Administradora de benefícios: Pessoa jurídica que propõe a 

contratação de plano privado coletivo na condição de estipulante 

ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de 

planos privados coletivos de assistência à saúde, e desenvolve 

atividades previstas em regulamentação específica da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

 

Seguradora especializada em saúde: Empresa constituída em 

sociedade seguradora com fins lucrativos que comercializa 

seguros de saúde e oferece, obrigatoriamente, reembolso das 

despesas médico-hospitalares ou odontológicas, ou que 

comercializa ou opera seguro que preveja a garantia de 

assistência à saúde, estando sujeita ao disposto na Lei nº 10.185, 

de 12 de fevereiro de 2001, sendo vedada a operação em outros 

ramos de seguro. 

 

TIPOS DE OPERADORAS 



Odontologia de grupo: Modalidade na qual é classificada 

uma operadora que se constitui em sociedade que 

comercializa ou opera exclusivamente planos 

odontológicos. 

 

Cooperativa odontológica: Modalidade na qual é 

classificada uma operadora que se constitui em 

associação de pessoas sem fins lucrativos nos termos da 

Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, formada por 

odontólogos, e que comercializa ou opera planos de 

assistência à saúde exclusivamente odontológicos. 

 

TIPOS DE OPERADORAS 



Cooperativa médica: Modalidade na qual é classificada 

uma operadora que se constitui na forma de associação 

de pessoas sem fins lucrativos nos termos da Lei nº 5.764, 

de 16 de dezembro de 1971, formada por médicos, e que 

comercializa ou opera planos de assistência à saúde. 

 

Medicina de grupo: Modalidade na qual é classificada 

uma operadora que se constitui em sociedade que 

comercializa ou opera planos de saúde, excetuando-se as 

classificadas nas modalidades: administradora, 

cooperativa médica, autogestão, filantropia e seguradora 

especializada em saúde. 

 

TIPOS DE OPERADORAS 



As operadoras de planos de saúde não podem: 

 

 Exercer qualquer atividade que caracterize conflito com 

as disposições legais em vigor.  

 Adotar reajustes diferenciados para beneficiários de um 

mesmo contrato.  

 Limitar o número de consultas médicas aos 

beneficiários.  

 Praticar recontagem de carências.  

 Rescindir um contrato individual unilateralmente.  

 Impedir o ingresso de beneficiário em plano de 

assistência à saúde por ser portador de deficiência.  

 

VEDAÇÕES ÀS OPERADORAS 



As operadoras de planos de saúde não podem:  

 

 Impedir ou dificultar o atendimento em situações de 

urgência e emergência.  

 Diferenciar o atendimento por faixa etária, grau de 

parentesco ou outras classificações dentro do mesmo 

plano.  

 Negar autorização para a realização de um 

procedimento, exclusivamente porque o profissional 

solicitante não pertence à rede credenciada da 

operadora. 

 Exercer qualquer atividade ou prática Código de Ética 

Médica ou Odontológica.  

 

VEDAÇÕES ÀS OPERADORAS 



 

DEFINIÇÃO DE PLANO DE SAÚDE 

Lei 9.656/98, artigo 1º, inciso I 

 

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: 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, 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; 

 



 

DEFINIÇÃO DE BENEFICIÁRIO 

 

O termo beneficiário refere-se ao vínculo a planos 

de saúde, podendo existir mais de um vínculo 

para um mesmo indivíduo. Tendo em vista que 

uma mesma pessoa física pode estar vinculada a 

mais de um plano, o número de “beneficiários” 

cadastrados na ANS é superior ao número de 

indivíduos que possuem planos privados de 

assistência à saúde.  



CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE 

Época de contratação do plano 

  

Planos novos: são aqueles cujos contratos foram celebrados na 

vigência da Lei nº 9.656/98, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 1999. 

Devem ter registro na ANS e estão totalmente sujeitos à nova 

legislação.  

 

Planos antigos: são aqueles cujos contratos foram celebrados antes 

da vigência da Lei nº 9.656/98.  

 
Planos adaptados: Instrumento juridicamente firmado, antes de 2 de 

janeiro de 1999, para garantia de assistência à saúde e, 

posteriormente, adequado às regras da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 

1998, por meio de aditivo contratual. 

 



Por tipo de contratação 

 

Plano de saúde individual e familiar: é aquele contratado por uma 

pessoa física para assistência à saúde de um indivíduo ou de um 

grupo familiar. 

 

Plano de saúde coletivo empresarial: é aquele contratado por 

pessoa jurídica, que oferece cobertura da atenção prestada à 

população delimitada e a ela vinculada por relação empregatícia ou 

estatutária. 

 

Plano de saúde coletivo por adesão: é aquele contratado por 

pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, que 

oferece cobertura da atenção à população que mantenha vínculo. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE 



As principais características que diferenciam produtos de assistência 

à saúde suplementar, nos termos da regulamentação vigente, são: 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE 



SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL 



SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL 



SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL 



PREÇO 

 

São planos a preço preestabelecido aqueles em que 

o valor da contraprestação pecuniária é efetuado por 

pessoa física ou jurídica antes da utilização das 

coberturas contratadas.  

 

Já os planos a preço pós-estabelecido são aqueles 

em que o valor da contraprestação pecuniária é 

efetuado após e de acordo com realização das 

despesas com as coberturas contratadas, devendo ser 

limitado à contratação coletiva em caso de plano 

médico-hospitalar.  



ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 

 

Entende-se por abrangência geográfica do 

plano a região onde a operadora oferece 

cobertura de assistência à saúde. 

 

 Nacional  

 Grupo de estados  

 Estadual  

 Grupo de municípios  

 Municipal  



FATOR MODERADOR 

Coparticipação: é a participação na despesa 

assistencial a ser paga pelo beneficiário 

diretamente à operadora, após a realização de 

procedimento.  

 

Franquia: é o valor financeiro a ser pago pelo 

beneficiário diretamente ao prestador da rede 

credenciada ou referenciada no ato da 

utilização do serviço, por não ser 

responsabilidade contratual da operadora.  



ACOMODAÇÃO EM INTERNAÇÃO 

 

 Individual: quarto com apenas um leito 

(apartamento); ou  

 

 Coletiva: quarto com dois ou mais leitos 

(enfermaria).  



COBERTURA ASSISTENCIAL 

Lei 9.656, artigo 12. 

 

Art. 12.  São facultadas a oferta, a contratação e a vigência 

dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 

1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV 

deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de 

cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 

10, segundo as seguintes exigências mínimas:    



COBERTURA ASSISTENCIAL 

Lei 9.656, artigo 12. 

 

I - quando incluir atendimento ambulatorial: 

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em 

clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo 

Conselho Federal de Medicina; 

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e 

demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico 

assistente 

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de 

uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos 

adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;  

  



COBERTURA ASSISTENCIAL 

Lei 9.656, artigo 12. 

 

II - quando incluir internação hospitalar: 

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de 

prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e 

especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos 

obstétricos; 

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia 

intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo 

e quantidade, a critério do médico assistente; 

c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, 

serviços gerais de enfermagem e alimentação; 



COBERTURA ASSISTENCIAL 

Lei 9.656, artigo 12. 

 

d) cobertura de exames complementares indispensáveis 

para o controle da evolução da doença e elucidação 

diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, 

gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia 

e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, 

realizados ou ministrados durante o período de internação 

hospitalar; 

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais 

utilizados, assim como da remoção do paciente, 

comprovadamente necessária, para outro estabelecimento 

hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica 

previstos no contrato, em território brasileiro; e 



COBERTURA ASSISTENCIAL 

Lei 9.656, artigo 12. 

 

f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de 

pacientes menores de dezoito anos; 

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais 

e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos 

para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de 

procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à 

continuidade da assistência prestada em âmbito de 

internação hospitalar;  



COBERTURA ASSISTENCIAL 

Lei 9.656, artigo 12. 

 

III - quando incluir atendimento obstétrico: 

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou 

adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os 

primeiros trinta dias após o parto; 

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou 

adotivo do consumidor, como dependente, isento do 

cumprimento dos períodos de carência, desde que a 

inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do 

nascimento ou da adoção; 



COBERTURA ASSISTENCIAL 

Lei 9.656, artigo 12. 

 

IV - quando incluir atendimento odontológico: 

a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou 

complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; 

b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e 

endodontia; 

c) cobertura de cirurgias orais menores, assim 

consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e 

sem anestesia geral; 



COBERTURA ASSISTENCIAL 

Os procedimentos que fazem parte da cobertura mínima 

obrigatória pelos planos de saúde regulamentados pela Lei nº 

9.656/98 estão listados no chamado Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS. Atualmente é definido pela 

Resolução Normativa nº 428/2017. 
 

A cobertura do procedimento inclui tudo o que for necessário para 

sua realização, ou seja, prótese, anestesia e equipe médica. 
 

Importante destacar a distinção entre planos ambulatoriais e 

hospitalares, que determina se o procedimento tem cobertura 

para plano hospitalar ou ambulatorial. 
 

Além dessa cobertura mínima, os planos podem oferecer 

coberturas adicionais, sendo obrigatórias todas aquelas que 

constarem nos contratos. 



COBERTURA ASSISTENCIAL 

Estrutura do Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde: 

 

Anexo 1: Lista dos procedimentos. 

 

Anexo 2: Diretrizes de Utilização – DUT. 

 

Anexo 3: Diretrizes Clínicas – DC. 

 

Anexo 4: Protocolos de Utilização – PROUT. 



EXCLUSÕES DE COBERTURA 

Lei 9.656, art. 10 

 

Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à 

saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e 

hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, 

realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de 

enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando 

necessária a internação hospitalar, das doenças listadas 

na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 

Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas 

estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: 



EXCLUSÕES DE COBERTURA 

Lei 9.656, art. 10 

 

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, 

bem como órteses e próteses para o mesmo fim; 

III - inseminação artificial; 

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento 

com finalidade estética; 

V - fornecimento de medicamentos importados não 

nacionalizados; 

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento 

domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I 

e ‘g’ do inciso II do art. 12;  

 



EXCLUSÕES DE COBERTURA 

Lei 9.656, art. 10 

 

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios 

não ligados ao ato cirúrgico;  

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o 

aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades 

competentes; 

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, 

quando declarados pela autoridade competente. 

  

§ 1o  As exceções constantes dos incisos deste artigo 

serão objeto de regulamentação pela ANS. 

 



CARÊNCIAS 

 

 

Período corrido e ininterrupto, determinado em 

contrato, contado a partir da data de início da 

vigência do contrato do plano privado de 

assistência à saúde, durante o qual o contratante 

paga as contraprestações pecuniárias, mas ainda 

não tem acesso a determinadas coberturas 

previstas no contrato.  



CARÊNCIAS 

Lei 9.656, art. 12 

 

V - quando fixar períodos de carência: 

 

a) prazo máximo de 300 dias para partos a termo; 

b) prazo máximo de 180 dias para os demais casos; 

c) prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos 

de urgência e emergência; 

 



CARÊNCIAS 

 

Planos Coletivos Empresariais: Não é permitida 

exigência de cumprimento de prazos de carência nos 

planos coletivos empresariais com número de participantes 

igual ou superior a 30 (trinta) beneficiários. Já nos planos 

com menos de 30 (trinta) participantes poderão ser 

impostos prazos de carência.  

 

Planos Coletivos por Adesão: Não é permitida exigência 

de cumprimento de prazos de carência nos planos 

coletivos por adesão, independentemente do número de 

beneficiários, desde que o beneficiário ingresse no plano 

em até 30 (trinta) dias da celebração do contrato coletivo. 



DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES  

 

 

Resolução Normativa nº 162 São as doenças ou lesões 

que o cidadão tem conhecimento de ser portador no ato da 

assinatura do contrato de um plano de saúde. A entrevista 

qualificada é meio pelo qual o consumidor, orientado por 

um médico, relaciona em um formulário de "declaração de 

saúde" as doenças ou lesões que ele tenha conhecimento 

de portar, assim como dos dependentes que venham a 

integrar o seu contrato. Ela pode ser ou não acompanhada 

de exame ou perícia médica.  



DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES  

Para a DLP, é estabelecida a Cobertura CPT -, que é 

aquela que admite, num Parcial prazo determinado, a 

suspensão estabelecida em contrato de cobertura para 

eventos cirúrgicos, internações em leitos de alta tecnologia 

(UTI,CTI) e procedimentos de alta complexidade 

exclusivamente relacionados à doença ou lesão 

preexistente de que o consumidor seja portador. 

 



DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES  

Planos Coletivos Empresariais: Nos planos coletivos 

empresarias com número de participantes igual ou superior 

a 30 (trinta) beneficiários não poderá haver cláusula de 

cobertura parcial temporária ou agravo nos casos de 

doenças ou lesões preexistentes.  

 

Planos Coletivos por Adesão: Nos planos coletivos por 

adesão, independentemente do número de beneficiários, 

poderá haver cláusula de cobertura parcial temporária ou 

agravo nos casos de doenças ou lesões preexistentes.  



PRAZOS MÁXIMOS PARA ATENDIMENTO 

RN 259/11 

Serviço Prazo* 

Consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, 

ginecologia e obstetrícia 
07 (sete) 

Consulta nas demais especialidades 14 (catorze) 

Consulta/ sessão com fonoaudiólogo 10 (dez) 

Consulta/ sessão com nutricionista 10 (dez) 

Consulta/ sessão com psicólogo 10 (dez) 

Consulta/ sessão com terapeuta ocupacional 10 (dez) 

* Dias úteis. 



PRAZOS MÁXIMOS PARA ATENDIMENTO 

RN 259/11 

Serviço Prazo* 

Consulta/ sessão com fisioterapeuta 10 (dez) 

Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em 

regime ambulatorial 
03 (três) 

Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial 10 (dez) 

Procedimentos de alta complexidade (PAC) 
21 (vinte e 

um) 

Atendimento em regimento hospital-dia 10 (dez) 

Atendimento em regime de internação eletiva 
21 (vinte e 

um) 

Urgência e emergência Imediato 



 

Lei 9.656/98 

 

Art. 32.  Serão ressarcidos pelas operadoras dos 

produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta 

Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, 

os serviços de atendimento à saúde previstos nos 

respectivos contratos, prestados a seus consumidores e 

respectivos dependentes, em instituições públicas ou 

privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do 

Sistema Único de Saúde - SUS.  

 

RESSARCIMENTO AO SUS 



RESSARCIMENTO AO SUS 



Obrigada! 

Núcleo Regulatório 

Unimed Varginha 


