


SOBRE ESTA PUBLICAÇÃO 

O presente Relatório de Atividades da Federação Nacional de Saúde Suplementar, 
FenaSaúde,  torna públicas as atividades desenvolvidas pela Federação durante 
o ano de 2012. Tendo desempenhado iniciativas estratégicas para o setor, tais 
informações atualizam o consumidor e demais agentes da saúde suplementar no 

Brasil, não somente sobre as frentes de trabalho da instituição, como também evidenciam a 
postura de suas operadoras associadas, comprometidas com o franco debate para a evolução 
deste segmento no  País.

Por meio da participação em grupos de trabalho, câmaras técnicas e comissões, a 
FenaSaúde representa suas associadas na busca pelo amadurecimento constante das 
questões que se apresentam, sejam elas oriundas de órgãos ligados à saúde no Brasil 
ou de interesse dos próprios consumidores, estando aberta ao diálogo permanente com 
representantes públicos e privados.

A seguir, apresentamos um resumo do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2012, cuja 
publicação tem por objetivo aproximar todos os interlocutores do setor da saúde suplementar 
da atuação da FenaSaúde.

Marcio Coriolano – Presidente da FenaSaúde 

José Cechin – Diretor-Executivo da FenaSaúde 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A FenaSaúde é a 
representante 
institucional das 
- seguradoras 

especializadas em saúde e de 
outras operadoras que atuam 
nas modalidades de medicina 
e odontologia de grupo. Suas 
15 afiliadas são responsáveis 
pela assistência à saúde de 
aproximadamente 24,4 milhões 
de beneficiários. Esse número 
corresponde a quase 37% do 
total de beneficiários da saúde 
suplementar no Brasil. 

SOBRE A FENASAÚDE
A FenaSaúde empenha 
seus esforços em ações que 
contribuam para desenvolver 
e fortalecer o setor de saúde 
suplementar no País. A entidade 
representa suas afiliadas com 
a apresentação de ideias, 
propostas e instrumentos 
comuns, sempre para valorizar e 
dar sustentabilidade à atividade 
privada de assistência à saúde 
e, também, às melhores práticas 
de atendimento aos beneficiários. 

A entidade se propõe a 

manter foros permanentes 
que viabilizem debates, trocas 
de experiências, produção de 
conhecimento e elaboração 
de propostas sobre diversos 
aspectos do setor, sendo um 
interlocutor permanente e 
atuante junto à Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). 
Entre os seus valores principais 
estão a busca constante pela 
transparência na comunicação 
com a sociedade e o incentivo 
às práticas de cidadania e 
responsabilidade social. 

Formam a FenaSaúde:

• Allianz Saúde S.A
• Care Plus Medicina 
  Assistencial Ltda.
• Golden Cross Assistência   
   Internacional de Saúde Ltda.
• Itauseg Saúde S.A
• Marítima Saúde Seguros S.A
• Metlife Planos Odontológicos  
   Ltda.
• Odontoprev S.A
• Omint Serviços de Saúde Ltda.
• Porto Seguro - Seguro 
   Saúde S.A
• Unimed Seguros Saúde S.A

GRUPO AMIL
• Amico Saúde Ltda.

• Amil Assistência Médica
  Internacional S.A
• Amil Planos por 
  Administração Ltda. 
• ASL – Assistência à 
  Saúde Ltda.
• Excelsior Med S.A

GRUPO BRADESCO SAÚDE
• Bradesco Saúde S.A
• Mediservice Administradora   
   de Planos de Saúde S.A

GRUPO INTERMÉDICA 
• Intermédica Sistema de 
   Saúde S.A
• Interodonto - Sistema de     
   Saúde Odontológica Ltda.
• Notre Dame Seguradora S.A

GRUPO SUL AMÉRICA 
• Brasilsaúde Companhia 
   de Seguros
• Dental Plan Ltda.
• Sul América Companhia de   
   Seguro Saúde
• Sul América Seguro Saúde S.A
• Sul América Serviços de   
   Saúde S.A

GRUPO TEMPO 
• Gama Saúde Ltda.
• Odonto Empresa Convênios   
   Dentários Ltda.
• Prevdonto – Odonto Empresa  
   Assistência Odontológica Ltda.
• Tempo Saúde Seguradora S.A
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Omint Serviços de Saúde Ltda.
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Golden Cross Assistência 
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Max Thiermann
Allianz Saúde S.A 
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Unimed Seguros Saúde S.A 
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2. Panorama de 
Atividades da FenaSaúde 

--------------------------------------------------------------------------
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O ano de 2012 foi 
intenso no setor de 
saúde suplementar, 
com mudanças 

relevantes na regulamentação 
e avanços no debate de temas 
importantes, como as novas 
formas de remuneração dos 
prestadores. 

Ao longo do ano passado, o 
foco do debate sobre saúde 
suplementar esteve na ga-
rantia de acesso e na qualidade 
dos serviços prestados pelas 
operadoras. Para discutir esses 
e outros temas do setor, a 
FenaSaúde realizou 94 reuniões 
internas, incluindo encontros 
de integrantes da diretoria, de 
comissões e grupos de trabalho. 
Também, foram realizadas 
outras 76 reuniões externas, em 
câmaras técnicas e audiências 
com especialistas da ANS. 
Somente com a presidência 
da agência reguladora, a 
FenaSaúde se reuniu cinco vezes 
em 2012. 

Reuniões TOTAL

Diretoria 12

Comissão Assistencial 10

Comissão Contábil 10

Comissão de Ética 10

Comissão Jurídica 10

Comissão de Odontologia 8

Comissão Técnica 11

GT COPISS 3

GT QISS 4

GT H. Médicos e Remuneração 4

GT Mecanismos de Regulação 4

GT Pool de 30 vidas 2

GT Ressarcimento ao SUS 2

Projeto OPME 4

Reuniões externas 76

TOTAL 170

170 14,6 3,5

reUNIOES/
SEMANA

REUNIOES/
ANO

REUNIOES/
MES
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O relacionamento com a 
imprensa tem papel estra-
tégico para a FenaSaúde, 
sendo uma via de impor-
tante transmissão de posi-
cionamentos e informações 
relativas ao setor de saúde 
suplementar, com especial 
atenção àquelas de inte-
resse do consumidor final, 
o beneficiário. 

Entre posicionamentos envia-
dos a jornalistas e entrevistas 
concedidas por representantes 
da FenaSaúde, esta se manifes-
tou 83 vezes durante o ano pas-
sado, estando sempre acessível 
e pronta para contribuir para o 
esclarecimento dos temas.

2012 também se 
destacou, internamente, 
pelo desenvolvimento do 
Planejamento Estratégico da 

FenaSaúde, um estudo profundo 
da atuação da Federação que 
teve como objetivo estabelecer 
metas claras e diretrizes 
macro para o trabalho das 
equipes. Esse investimento 
visa a otimização não somente 
das rotinas, como também da 
tomada de decisão, tornando 
mais dinâmica a participação 
da instituição em todas as 
frentes do setor.

Todos os anos, o segmento 
de saúde suplementar projeta 
focos de atenção alinhados às 
principais necessidades apon-
tadas pelo mercado, pelos seus 
consumidores e pelos poderes 
envolvidos.

Entre 2013 e 2014, a 
expectativa é que a Agenda 
Regulatória da ANS tenha os 
seguintes focos:

• Modelo de reajuste de contratos que volte a 
  estimular a contratação de planos individuais;

• Ampliação das alternativas de compartilhamento    
  de riscos gerenciáveis entre operadoras de planos   
  de saúde e prestadores de serviços de saúde;

• Maior disciplina e esclarecimento público para o     
   uso de órteses, próteses e materiais especiais;

• Estabilização da regulamentação de contratos 
   de prestadores.

PROJEÇÕES E EXPECTATIVAS
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3. Metodologia de 
trabalho da FenaSaúde

--------------------------------------------------------------------------
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A atuação da FenaSaúde 
segue uma metodologia 
multidisciplinar de 
trabalho, fortalecendo 

o debate sobre todos os temas 
pertinentes para os segmentos 
assistencial, econômico-
financeiro, técnico, jurídico e 
político em fóruns próprios ou 
propostos por seus públicos de 
relacionamento:

DIRETORIA: formada por líderes 
das operadoras que se reúnem, 
ordinariamente, uma vez por 
mês e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses 
associativos exigirem. 
Essas reuniões têm caráter 
deliberativo, no âmbito das 
quais são debatidos temas 

estratégicos para o setor.

COMISSÕES PERMANENTES: 
são formadas por profissionais 
das operadoras associadas, 
que se reúnem periodicamente, 
com objetivo de debater 
tecnicamente temas de 
interesse do setor de saúde 
suplementar. Esses encontros 
têm caráter consultivo, 
cujo resultado são estudos, 
pareceres e notas técnicas 
que subsidiam as decisões da 
diretoria.

GRUPOS DE TRABALHO: 
estão vinculados às comissões 
permanentes e são formados 
por profissionais das 
operadoras associadas. Têm 

caráter consultivo e objetivam 
aprofundar os estudos de temas 
específicos, conforme interesse 
da diretoria ou de determinada 
comissão.

REUNIÕES COM A ANS: 
nessas reuniões, a FenaSaúde 
apresenta as questões 
identificadas para o segmento, 
propondo soluções e caminhos 
de pensamento. Para cada 
questão, ofícios e relatórios são 
preparados pela equipe tanto 
para embasar as proposições 
quanto para otimizar os fóruns.

Em 2012, os principais temas 
debatidos nesses encontros 
foram relativos à Garantia de 
Acesso e Qualidade Assistencial, 

REUNIÕES DE DIRETORIA

COMISSÕES

GRUPOS DE TRABALHO

REUNIÕES COM A ANS

EMISSÃO DE OFÍCIOS

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS
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visando o atendimento 
nos prazos e condições da 
regulação; a regulamentação 
do pool de risco de demitidos 
e aposentados; regras de 
suspensão e comercialização de 
planos que teriam descumprido 
a regra dos prazos máximos de 
atendimento; contratualização 
de prestadores; pool de risco 
para contratos de até 30 
vidas; revisão das regras de 
mecanismos de regulação.

OFÍCIOS:  são documentos 
elaborados pela equipe da 

FenaSaúde com o auxílio 
técnico de suas afiliadas, por 
meio dos quais compartilham 
estudos técnicos, experiências, 
ideias e dados que contribuam 
para as reflexões e debates 
sobre variados temas da saúde 
suplementar. Na medida do 
possível, o conteúdo desses 
ofícios mostram os impactos de 
cada tema, sendo ferramenta 
de trabalho importante para 
registrar as proposições e 
direcionamentos sugeridos 
pela Federação para seus 
interlocutores, como associadas 
e poder público.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: 
os integrantes da diretoria 

FENASAÚDE 
ESTEVE 
PRESENTE NOS 
PRINCIPAIS 
DEBATES DA 
REGULAÇÃO 
NA SAÚDE 
SUPLEMENTAR
Entre os temas discutidos 
estão suspensão de planos 
irregulares, assistência aos 
demitidos e aposentados 
e contratualização dos 
prestadores.

producao 
2012

79

direcionados
a ans

66
BALANco    
dos   oficios 
produzidos:

executiva da FenaSaúde 
são convidados a palestrar 
e a integrar mesas redondas 
para contribuir para o 
debate multidisciplinar 
sobre o segmento da saúde 
suplementar em diversos 
ambientes: regulatório, 
acadêmico e político.
 
ARTIGOS: conteúdos produzidos 
para tornar públicos os temas 
que estão sendo debatidos 
não apenas nas comissões, 
como também nos meios 
de comunicação e na ANS. 
Registram o posicionamento 
da FenaSaúde e visam o 
equilíbrio entre as informações 
consideradas nos debates.
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4. Destaques 2012:  Regulações   
da ANS e propostas e ações da 
FenaSaúde

--------------------------------------------------------------------------
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A garantia de acesso 
da população aos 
serviços prestados 
pelas operadoras e 

a normatização da qualidade 
desta assistência, sempre 
dentro dos prazos e condições 
previstos na regulamentação, 
estão entre os principais 
focos da agenda de atuação 
da ANS e da FenaSaúde. 
Seguindo a agenda anual de 
temas da saúde suplementar 
(sejam eles abordados pela 
ANS ou por qualquer outra 
entidade envolvida no setor). A 
Federação se engaja buscando 
informações, questionando 
e produzindo dados que 
agreguem valor ou ajudem as 
esclarecer dúvidas, entregando 
sugestões pertinentes a cada 
tema.

A seguir apresentamos de 
maneira resumida alguns dos 
principais temas debatidos em 
2012. 

SUSPENSÃO DE 
COMERCIALIZAÇÃO

Sem dúvida, o tema que 
mais mereceu destaque na 
mídia ao longo de 2012 foi a 
suspensão da comercialização 
de planos, fruto do suposto 
não cumprimento das regras 
estabelecidas na RN 259/11, 
que estipula os prazos máximos 
de atendimento aos pacientes 

em consultas, exames e outros 
procedimentos. A FenaSaúde se 
posicionou a favor da iniciativa 
da ANS, desde que seja 
cumprido o devido processo 
legal, qual seja, o amplo 
direito de defesa e o direito ao 
contraditório. Aparentemente, 
nem sempre estes preceitos 
foram observados, pois diversas 
operadoras conseguiram 
liminares contra a norma 
da ANS, o que demonstra 
necessidade continuar os 
debates sobre o tema ao longo 
de 2013.

CONTRATUALIZAÇÃO DE 
PRESTADORES

No ano passado, a ANS 
regulamentou a forma e o 
prazo dos contratos privados 
entre operadoras de planos 
de saúde e prestadores de 
serviços (hospitais, clínicas, 
laboratórios etc). O tema 
merece tanta importância que a 
RN foi prorrogada a pedido do 
Fórum das Entidades da Saúde 
Suplementar que, por sua vez, 
se comprometeu a oferecer 
proposta alternativa que 
garanta a contratualização.

POOL DE RISCO DE
ATÉ 30 VIDAS

Novas regras de reajuste 
para os contratos dos planos 
coletivos com menos de 30 be-

neficiários foram estabelecidas 
pela RN 309, publicada em 
outubro, visando proibir o 
reajuste individualizado nesses 
contratos e dar maior garantia 
de equilíbrio nos reajustes a 
partir de um maior volume de 
vidas. Agora, as operadoras 
devem agrupar esses contratos 
e calcular um reajuste único 
(pool de risco até 30 vidas). Os 
reajustes anuais, aplicados a 
partir de maio de 2013, devem 
observar as novas regras. A 
ANS não definirá os percentuais 
de reajuste desses planos, e sim 
as regras para o cálculo dos 
percentuais. 

Nas câmaras técnicas e na 
consulta pública, a FenaSaúde 
defendeu a flexibilidade na 
formação dos pools em cada 
operadora, argumentando que 
a liberdade para a formação 
desses grupos privilegia a 
concorrência setorial. A ANS 
atendeu o pleito da Federação e 
permitiu que, para os contratos 
comercializados a partir de 
janeiro de 2013, as operadoras 
possam se valer da alternativa 
de comunicação clara e 
adequada aos contratantes 
de que haverá alteração na 
cláusula de reajuste, para efeito 
de atendimento da RN 309. 
Também foi acatada na íntegra 
a sugestão de  Frequently Asked 
Questions (FAQ) elaborado 
pela FenaSaúde, que foi 
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disponibilizado no site da ANS.

MECANISMOS DE REGULAÇÃO

A revisão da Resolução nº 
8 do Conselho de Saúde 
Suplementar (Consu) -  
publicada em 1998 e que trata 
de mecanismos de regulação 
do mercado - mobilizou a 
FenaSaúde em 2012.Uma das 
propostas feitas pela Federação 
foi rever o conceito atual de 
franquia, para oferecer produtos 
nos moldes do mercado 
segurador e do Health Saving 
Account (HSA). A franquia é um 
mecanismo que estabelece um 
valor até o qual a operadora 
não tem responsabilidade de 
reembolso, nem de pagamento 
à rede credenciada.  

A FenaSaúde explicou à 
agência reguladora os 
benefícios dessa proposta: 
maior responsabilização do 
consumidor (que, em alguns 
casos, arcaria com as despesas 
até um determinado nível); 
ampliação das escolhas 
disponíveis para os clientes, 
com diferentes níveis de preços; 
e uso racional dos recursos. A 
viabilidade jurídica da criação 
desse novo tipo de produto 
está sendo apreciada pela 
Procuradoria Geral da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. 
O Consu é um órgão colegiado 
composto pelos ministros da 

Justiça, da Saúde, da Fazenda e 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, além do presidente da 
ANS.

NOVO MODELO DE 
REMUNERAÇÃO DE 
PRESTADORES

Com o objetivo de alcançar as 
melhores práticas de gestão, 
tanto nos hospitais quanto entre 
os planos de saúde, em 2012 
foram propostas mudanças 
na forma de remuneração dos 
prestadores de serviços de 
saúde. A ANS, representantes 
de hospitais e das operadoras 
(entre eles as afiliadas à 
FenaSaúde) assinaram um 
documentos com diretrizes para 
novos modelos de remuneração 
dos atendimentos realizados. 
Um dos documentos se refere 
ao modelo de conta aberta 
aprimorada/tabela compacta 
e o outro, aos chamados 
procedimentos gerenciados. 
O primeiro teve como objetivo 
padronizar tabelas de preços de 
diárias e taxas dos prestadores 
de serviços hospitalares, a 
fim de facilitar a emissão 
das contas hospitalares. Já 
o modelo de remuneração 
ao prestador denominado 
“procedimentos gerenciados” 
estabelece um preço global 
para concentrar todos os itens 
que compõem o procedimento, 
agilizando e racionalizando 

a operacionalização da 
cobrança e do pagamento, 
com a presunção de benefícios 
para quem cobra e para 
quem paga. Entre outras 
ações ligadas ao tema, a 
Federação defendeu que os 
documentos elaborados pelo 
grupo de trabalho responsável 
por discutir as mudanças no 
modelo de remuneração sejam 
usados como referência, e não 
uma imposição regulatória. 
Para o período 2013/2014, 
a expectativa é de que a ANS 
promova - entre outros pontos 
da sua agenda - um modelo de 
reajuste que volte a estimular 
a oferta de planos de saúde 
individuais.

APOSENTADOS E DEMITIDOS 
(RN 279)

Em vigor desde junho de 2012, 
a RN 279 regulamentou os 
direitos previstos nos artigos 
30 e 31 da Lei 9656/98, que 
se referem à relação do plano 
de saúde coletivo empresarial, 
a empresa contratante e os 
funcionários aposentados ou 
demitidos. Antes da resolução, o 
cálculo do valor da contribuição 
era feito pela média ponderada, 
somando a contribuição dos 
empregados ativos e inativos. 
Na nova regra, a empresa 
contratante pode separar os 
grupos, estabelecendo um 
plano para os empregados 
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ativos e outro para os inativos 
da empresa, com grande 
impacto para o valor pago por 
estes últimos. 
Para a FenaSaúde, a criação de 
um grupo de risco específico 
de inativos trouxe maiores 
riscos à operação, na medida 
em que a precificação e o 
reajuste são baseados no 
custo do risco dessa classe. 
A FenaSaúde conseguiu 
sensibilizar a ANS sobre 
algumas distorções provocadas 
pela norma e a necessidade 
de fornecer maiores garantias 
para empregadores diante 
das demandas judiciais que 
envolvem o tema. A agência 
alterou a RN 279 em alguns 
pontos, em maio de 2012, 
publicando a RN 297.

Diante da permanência dos 
critérios de segregação dos 
inativos, a FenaSaúde optou por 
levar a questão ao Judiciário, 
que indeferiu o pedido de 
liminar e até o fim de 2012 não  
examinou o mérito da questão.

PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO DE 
PRESTADORES DE SERVIÇOS 
(QUALISS)

No fim de 2011, a ANS 
instituiu o Comitê Gestor do 
Programa de Qualificação de 
Prestadores de Serviços da 
Saúde Suplementar (Cogep). 

Como parte dessa iniciativa, 
foram criados três grupos de 
trabalho para discutir aspectos 
relacionados à divulgação e à 
elaboração de indicadores dos 
hospitais e do Serviço Auxiliar 
de Diagnóstico e Terapia, o 
SADT, o que inclui fisioterapia, 
quimioterapia, ressonância, 
ultrassonografia, patologia 
clínica entre outros.

Integrante de grupos de 
trabalho ligados ao Cogep, 
a FenaSaúde participou da 
proposição de indicadores 
hospitalares e de mudanças de 
layout em documentos, entre 
outras sugestões relativas ao 
Programa de Qualificação de 
Prestadores de Serviços da 
Saúde Suplementar (Qualiss). 
Instituído pela agência 
reguladora,o Qualiss consiste 
na elaboração, avaliação e 
divulgação da qualidade da 
rede assistencial, por meio 
de indicadores de qualidade. 
Atualmente, o programa é de 
participação obrigatória para a 
rede própria das operadoras e 
voluntárias para os demais. Por 
enquanto, está na fase piloto de 
hospitais.

COBERTURA OBSTÉTRICA, 
ASSISTÊNCIA AO RECÉM-
NASCIDO E INSCRIÇÃO DE 
DEPENDENTES

Em 2011, a ANS convidou 

representantes do setor de 
saúde suplementar para debater 
assuntos relacionados ao parto 
e à assistência ao recém-
nascido. Com isso, a agência 
reguladora trabalhou para 
consolidar um entendimento 
a respeito de questões que 
geravam interpretações 
divergentes no setor. 

O resultado dos debates, que 
tiveram ampla participação 
da FenaSaúde, foi a edição 
de uma súmula normativa 
sobre o tema,  entre outros, 
em setembro de 2012. Esse 
documento esclarece os prazos 
máximos de carência para o 
recém-nascido, determinando 
em quais situações deverá 
ocorrer o aproveitamento de 
carências do plano dos pais e 
em que casos será mantida a 
cobertura parcial temporária 
(CPT) por até 24 meses, que é 
a suspensão da cobertura de 
alguns procedimentos até o fim 
desse período. 

OUVIDORIA NAS 
OPERADORAS

A agência reguladora colocou 
em consulta pública no ano 
passado a minuta de uma 
resolução que pretende 
regulamentar a obrigatoriedade 
de as operadoras de planos de 
saúde possuírem ouvidorias. 
De acordo com o documento 
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da ANS, a ouvidoria funcionaria 
como uma segunda instância: 
as demandas dos beneficiários 
seriam encaminhadas 
inicialmente ao SAC de cada 
empresa. As operadoras 
de pequeno porte e as 
exclusivamente odontológicas 
ficariam dispensadas de criar 
uma unidade específica de 
ouvidoria para registrar críticas, 
reclamações, sugestões 
e outras demandas dos 
beneficiários. 

Essas companhias 
precisariam apenas indicar 
um representante com 
as atribuições de ouvidor. 
Operadoras que pertencem a 
um mesmo grupo econômico 
poderão instituir uma ouvidoria 
única, mas o consumidor deverá 
ter conhecimento de que sua 
demanda será tratada pela 
operadora à qual está vinculado 
como beneficiário.

A FenaSaúde enfatizou junto 
à agência reguladora a 
necessidade de especificar 
na regulamentação os 
casos em que a operadora 
de planos de saúde não 
disponha de um SAC para 
atendimento. Solicitou, ainda, 
que a divulgação deste novo 
canal esclareça a diferença 
de função entre a ouvidoria e 
o SAC, que continua a ser o 
principal meio de comunicação 

das operadoras.
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
DE BENEFICIÁRIOS

A ANS divulgou, no ano 
passado, sua proposta para 
a Pesquisa de Satisfação dos 
Beneficiários, levantamento 
que contribui para o cálculo do 
IDSS (Índice de Desempenho 
da Saúde Suplementar) 
pela agência reguladora. O 
IDSS inclui indicadores que 
abrangem, além do grau de 
satisfação, as dimensões 
econômico-financeira, de 
atenção à saúde e de estrutura 
e operação das operadoras. 

A proposta da ANS foi 
apresentada em câmara técnica 
para discutir a metodologia 
do levantamento e como seus 
resultados podem ser utilizados 
no Programa de Qualificação da 
Operadoras, do órgão regulador.

A FenaSaúde ressaltou junto 
à ANS a importância das suas 
recomendações de alteração no 
questionário. Posteriormente, 
pediu à agência uma 
justificativa sobre os pontos que 
não foram atendidos.

Conforme divulgado pela 
agência reguladora no ano 
passado, a amostra ouvida 
na pesquisa é composta por 
beneficiários de planos de 
saúde com 18 anos de idade 

ou mais, que residem em todas 
as unidades federativas do País. 
Participaram do levantamento 
operadoras com mais de 20 
mil beneficiários. Os resultados 
estão previstos para serem 
divulgados em maio de 2013.

TISS

A Troca de Informações na 
Saúde Suplementar - TISS 
foi estabelecida como um 
padrão obrigatório para entre 
operadoras, prestadores, ANS 
e beneficiários para as trocas 
eletrônicas de dados de atenção 
à saúde dos beneficiários de 
planos de saúde. Em 2012, 
a RN 305 instituiu a versão 
3.0 da TISS, gerando grande 
atualização do sistema.
Nesta versão, foram lançadas 
novas listas da Terminologia 
Unificada da Saúde 
Suplementar - TUSS e a criação 
de novos processos eletrônicos, 
por exemplo, a  guia de recurso 
de glosa. Os debates sobre 
a TISS ocorrem no âmbito 
do Comitê de Padronização 
das Informações em Saúde 
Suplementar – COPISS, com a 
participação de representantes 
das entidades do setor de saúde 
suplementar. A FenaSaúde 
contribuiu ativamente para o 
desenvolvimento desta nova 
versão, fornecendo vários 
insumos para atualização do 
sistema.
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5. Poder Legislativo 
e Judiciário

--------------------------------------------------------------------------
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PODER LEGISLATIVO 

De um total de 294 
projetos de lei 
relacionados ao setor 
de saúde suplementar 

que tramitam no Congresso 
Nacional e nas assembleias 
estaduais, 108 passaram por 
avaliação técnica da FenaSaúde 
em 2012, sendo 56 projetos 
de leis federais e 52 estaduais. 
O universo de proposições 
engloba temas variados que vão 
desde o reajuste para contratos 
coletivos das operadoras 
até a inclusão de assistência 
psicológica entre os serviços 
oferecidos por planos e seguros 
privados de assistência à saúde.

PODER JUDICIÁRIO 

Em 2012, a FenaSaúde deu 
início às conversas com o 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ) com 
o qual debateu a formação e 
a credibilidade dos Núcleos 
de Apoio Técnico ao Judiciário 
(NATs) em que especialistas 
prestam suporte para as 
decisões judiciais que envolvem 
o setor.

Em reunião com membros do 
TJ-RJ e da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), 
representantes da FenaSaúde 
alertaram ao tribunal 
sobre dois pontos a serem 

considerados simultaneamente 
antes de conceder liminares 
a beneficiários de planos de 
saúde: a indicação do médico 
(ou médicos) para o caso do 
paciente e a cobertura do 
contrato deste beneficiário. 
A liminar é uma providência 
que o juiz toma, no início do 
processo, para evitar dano 
irreparável ao direito alegado de 
uma das partes. Profissionais 
capacitados tecnicamente, 
tanto do ponto de vista médico 
como contratual, podem 
dar suporte ao tribunal nas 
decisões judiciais, evitando 
sobrecarregar o poder judiciário 
com casos não prioritários.

A Federação propôs a criação 
de uma interface entre o TJ-
RJ e o Instituto de Estudos 
da Saúde Suplementar (IESS) 
para acompanhar o trabalho 
desenvolvido pelos Núcleos de 
Apoio Técnico ao Judiciário. 
A sinergia entre o Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro e o IESS serviria 
para verificar a eficiência e a 
economicidade (produtividade 
de toda a cadeia, inclusive 
do próprio sistema judicial) 
geradas pelos NATs.
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6. Eventos
--------------------------------------------------------------------------
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A participação da 
FenaSaúde em eventos 
dedicados a   
  debater a realidade 

da saúde suplementar no 
Brasil é uma das maneiras de 
contribuir para a evolução do 
segmento, abrindo importante 
interação  com a sociedade. 
Entre seminários e congressos, 
representantes da FenaSaúde 
participaram como palestrantes 
em 23 eventos ao longo de 
2012. A gama de temas 
abordados variou desde as 
perspectivas do sistema de 
saúde brasileiro daqui a 15 
anos - em palestra do Diretor-
Executivo da Federação, 
José Cechin, durante o 17º 
Congresso Latino-Americano de 
Serviços de Saúde (ClasSaúde) 
- até o modelo de remuneração 
dos prestadores de serviços 
de saúde. O modelo foi assunto 
de uma apresentação do 
gerente-geral da FenaSaúde, 
Sandro Leal Alves, no Seminário 
Internacional de Qualidade em 
Serviços e Sistemas de Saúde 
(QualiHosp).

Representantes da FenaSaúde 
também estiveram presentes 
em duas audiências públicas. 
Em 25 de abril do ano passado, 
Sandro Leal Alves participou de 
uma audiência na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
que tratou da remuneração 
médica. Em 15 de maio, 

José Cechin representou a 
FenaSaúde diante da Comissão 
de Trabalho de Administração e 
Serviços Públicos, na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, 
para esclarecer questões 
relacionadas ao atendimento 
prestado por médicos 
credenciados a planos de 
saúde.

EVENTOS PROMOVIDOS PELA 
FENASAÚDE

Ao longo de 2012, a 
FenaSaúde realizou dois 
workshops voltados para 
jornalistas que cobrem o setor 
de saúde suplementar, um 
em Porto Alegre, no mês de 
maio, e outro em Recife, em 
agosto. Em ambas as capitais, 
o tema do workshop foi o 
envelhecimento da população. 
O objetivo não é apenas 
tirar dúvidas de repórteres 
e editores, mas criar um 
fórum multidisciplinar em que 
especialistas de várias áreas 
- inclusive do setor de saúde 
suplementar - aprofundam 
pontos relacionados ao assunto 
escolhido.

Ainda na agenda proativa de 
eventos com participação da 
FenaSaúde, destacam-se as 
reuniões de relacionamento 
com órgãos de defesa 
do consumidor. No último 
trimestre do ano passado, 

foram realizados três encontros 
do Diretor-Executivo José 
Cechin com representantes de 
Procons estaduais e municipais. 
Em novembro, a visita foi 
ao Procon de São Paulo. 
No mesmo mês, a entidade 
marcou presença em um amplo 
debate realizado no Grande 
ABC, na região metropolitana 
da capital paulista, em que 
foram discutidos - entre outros 
pontos - a importância dos 
Procons na proteção e na 
defesa dos consumidores e o 
papel da agência reguladora 
na qualidade dos serviços 
prestados pelas operadoras 
de saúde suplementar. Em 
dezembro, houve um encontro 
da FenaSaúde com o Procon de 
Pernambuco.

Debater a realidade da 
saúde suplementar no 
Brasil é uma das maneiras 
de contribuir para a 
evolução do segmento, 
abrindo importante 
interação com a sociedade.
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7. Publicações 
Externas e Artigos

--------------------------------------------------------------------------
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A  lista de publicações 
externas inclui a 
“Cartilha de Hábitos   
  Saudáveis”, lançada 

em agosto do ano passado pela 
FenaSaúde com o propósito 
de auxiliar operadoras, 
prestadores de serviços e 
órgãos governamentais na 
divulgação de orientações 
de saúde que estimulam um 
estilo de vida mais saudável e, 
consequentemente, uma melhor 
qualidade de vida. A publicação 
teve dois mil exemplares 
distribuídos para formadores de 
opinião no meio jornalístico e 
no governo, nas operadoras e, 
ainda, entre os beneficiários de 
planos de saúde.

O “Boletim da Saúde 
Suplementar - Indicadores 
Assistenciais”, publicação 
semestral, teve duas edições 
no ano passado. As edições de 
agosto e novembro de 2012 
serviram para consolidar a 
importância da publicação, 
lançada em junho de 2011, 
reunindo um conjunto amplo 
de indicadores do setor, 
destacando a importância do 
volume de assistência médica 
prestada pelas operadoras 
associadas à FenaSaúde. 

O boletim trouxe, ainda, 
resultados de pesquisas e 
estudos na área da saúde sobre 
os seguintes temas: vigilância 

de fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas por 
meio de entrevistas telefônicas 
e demografia médica no 
Brasil. Foram distribuídos 
aproximadamente quatro mil 
exemplares para um público-
alvo composto por participantes 
de congressos de saúde 
suplementar, formadores de 
opinião, integrantes de escolas 
de magistratura e tribunais de 
justiça, entre outros grupos.

Publicação trimestral, o 
“Boletim da Saúde Suplementar 
- Indicadores Econômico-
Financeiros e de Beneficiários” 
foi lançado em setembro de 
2012. Reúne indicadores 
das operadoras associadas à 
FenaSaúde e do mercado de 
saúde suplementar. Engloba 
dados recentes da conjuntura 
macroeconômica e reflete a 
importância que as operadoras 
integrantes da Federação 
exercem no setor brasileiro de 
saúde suplementar. A relevância 
dessas empresas é explicitada 
por intermédio de indicadores 
de cobertura, receita e despesa 
assistencial, além de provisões 
técnicas e índices financeiros 
selecionados. O universo de 
distribuição desse boletim 
é similar ao da publicação 
que trata dos indicadores 
assistenciais e a tiragem foi de 
aproximadamente quatro mil 
exemplares.

O livreto “Pontos-Chaves” 
- editado pela Confederação 
Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização 
(CNseg) em parceria com a 
FenaSaúde e outras entidades 
- foi reformulado em 2012 
com o auxílio de um grupo de 
trabalho. A publicação contém 
informações que visam a 
facilitar a compreensão das 
principais características dos 
produtos comercializados pelo 
mercado segurador. Essa é uma 
forma de ajudar o consumidor 
a tomar sua decisão de compra 
de maneira mais consciente. 

Somadas, as tiragens das 
principais publicações da 
FenaSaúde voltadas para o 
público externo alcançaram a 
casa de dez mil exemplares em 
2012. 

Além de editar informativos 
próprios, a FenaSaúde buscou 
levar à sociedade temas 
importantes relacionados à 
saúde suplementar  por meio 
de artigos de opinião, muitos 
dos quais foram publicados por 
veículos da grande imprensa. 
O texto “Longevidade e planos 
de saúde”, de Sandro Leal, saiu 
na editoria de opinião do jornal 
“Estado de Minas”, em 16 de 
dezembro do ano passado. 
O artigo faz uma análise sobre 
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os efeitos da mudança no perfil 
demográfico brasileiro - com 
a expansão do percentual de 
idosos na população - sobre 
o mercado privado de saúde 
suplementar no País.

Em “Saúde suplementar 
viável”, publicado na edição 
de 13 de março de 2012 
pelo diário “Brasil Econômico”, 
Marcio Serôa de Araujo 
Coriolano apresenta a 
questão da sustentabilidade 
econômico-financeira da saúde 

suplementar no Brasil ao 
longo das próximas gerações. 
No artigo, o presidente da 
FenaSaúde aborda também a 
questão do aumento da idade 
média dos brasileiros e cita 
iniciativas que as operadoras 
adotaram para manter a 
saúde dos beneficiários e, 
paralelamente, evitar uma 
sobrecarga do sistema. 
Publicado no “Diário de 
Pernambuco” (21 de agosto), 
o artigo “Pronto-socorro na 
saúde privada” foi escrito por 

Marcio Coriolano e José Cechin. 
O texto trata da expansão na 
demanda por atendimento 
de emergência nos hospitais 
privados e dos investimentos 
que estão sendo feitos para 
fazer frente ao crescimento no 
número de beneficiários dos 
planos de saúde. 

Todos os artigos encontram-se 
disponíveis para leitura no site 
da FenaSaúde.
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