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Planos Coparticipativos

Detalhamento

Sobre a coparticipação do beneficiário de plano de saúde:
a) além da Resolução CONSU 8/1998, existe alguma outra norma que
trate da coparticipação?
b) é possível estabelecer coparticipação em percentual sobre o valor do
tratamento ou do serviço em casos de internação? E nos procedimentos
ambulatoriais?
c) a operadora pode estabelecer percentual de coparticipação no caso de
procedimentos oncológicos (quimioterapia, radioterapia e cirurgia)?
d) o art. 2º, VII, da Resolução CONSU 8/1998, veda o estabelecimento de
fator restritor severo ao acesso aos serviços. No entendimento da ANS,
qual seria o limite do fator restritor para que não seja considerado severo?
Existe alguma nota técnica ou estudos sendo realizados pela ANS para
melhor definição desse fator?
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Resposta

Prezados,
Em atendimento à demanda encaminhada a essa agência reguladora
por meio do SIC, a Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos
da ANS informa o que segue:
a)
Além da Resolução CONSU 8/1998, existe alguma outra norma
que trate da coparticipação?
Sim, a Resolução Normativa – RN que atualiza o Rol de Procedimentos
e Eventos, vigente atualmente por meio da Resolução 338/2013. O art.
21 da referida RN dispõe no art. 21, inciso II, as condições de coparticipação para internação hospitalar.
b)
É possível estabelecer coparticipação em percentual sobre o valor
do tratamento ou do serviço em casos de internação? E nos
procedimentos ambulatoriais?
A operadora não poderá estabelecer co-participação em percentual
sobre o valor do tratamento ou do serviço em casos de internação. O
art. 2º , inciso VIII da CONSU 08/98 veda, em casos de internação, fator
moderador, em forma de percentual por evento, com exceção das
definições específicas em saúde mental. Desta forma, a cobrança deverá
ser um valor fixo pela internação como um todo e não separadamente
para cada procedimento referente a esta. A coparticipação nos
procedimentos ambulatoriais poderá ser em percentual.

A referida CONSU, no art 2º, inciso VII também veda à operadora de
estabelecer co-participação que caracterize financiamento integral do
procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso.
Qualquer mecanismo de regulação, adotado pela operadora de planos
privados de assistência à saúde, deverá ser informado de maneira clara
e previamente ao consumidor, no material publicitário do plano ou
seguro, no instrumento de contrato e no livro ou indicador de serviços da
rede.
A RN 338/2013, no art 21, inciso II prevê que “quando houver previsão
de mecanismos financeiros de regulação disposto em contrato para
internação hospitalar, o referido aplica-se a todas as especialidades
médicas, contudo a coparticipação nas hipóteses de internações
psiquiátricas somente poderá ser exigida considerando os seguintes
termos, que deverão ser previstos em contrato:
a) somente haverá fator moderador quando ultrapassados 30 dias de
internação contínuos ou não, nos 12 meses de vigência; e
b) a coparticipação poderá ser crescente ou não, estando limitada ao
máximo de 50% do valor contratado.”
c)
A operadora pode estabelecer percentual de coparticipação no
caso de procedimentos oncológicos (quimioterapia, radioterapia e
cirurgia)?
Todos os mecanismos de regulação adotados pelas operadoras de
planos privados de assistência à saúde devem estar dispostos de
maneira clara e previamente ao consumidor, no material publicitário do
plano ou seguro, no instrumento de contrato e no livro ou indicador de
serviços da rede.
Entretanto, a operadora deverá cobrar a co-participação no
procedimento como um todo, não incidindo a co-participação
separadamente para medicamentos, órteses, próteses e materiais
especiais utilizados nos referidos procedimentos.
d)
O art. 2º, VII, da Resolução CONSU 8/1998, veda o
estabelecimento de fator restritor severo ao acesso aos serviços. No
entendimento da ANS, qual seria o limite do fator restritor para que não
seja considerado severo? Existe alguma nota técnica ou estudos sendo
realizados pela ANS para melhor definição desse fator?"
Com relação ao questionamento a respeito do que seria considerado
“fator restritivo severo” nos termos da Resolução CONSU nº 08/98,
destaca-se a definição estabelecida na Súmula Normativa nº 7, de 27 de
junho de 2005: “A proposta de implementação pelas operadoras de
mecanismos que estimulem o não uso, pelos beneficiários, das
coberturas do plano de assistência à saúde contratado, por meio de
desconto, concessão de pontuação para troca por produtos, ou outra
prática análoga, é vedada pelo inc. VII do art. 2° da Resolução Consu nº
8/98, por constituir-se fator restritivo severo ao acesso dos beneficiários
aos procedimentos disponibilizados”. Nos termos desta súmula, entendese que fator restritivo severo, em se tratando de fator moderador, seria a
instituição de valores de coparticipação e/ou franquia que induzisse os
beneficiários ao “não uso” das coberturas do plano. Não há, contudo, na
atual regulamentação da ANS, um limite financeiro a partir do qual
considera-se um valor de coparticipação e/ou franquia “restritivo severo
ao acesso aos serviços”.
Destaca-se que está em estudo no âmbito da ANS a implementação de
normativo definindo regras mais específicas para coparticipação e
franquia.
Cabe-nos ainda informar que Vossa Senhoria tem a faculdade de
apresentar recurso à presente resposta, no prazo de 10 dias, a contar do
recebimento desta, o qual será apreciado pela Diretora Adjunta, Sra.
Flávia Tanaka, nos termos do art.15 da Lei 12.527/2011 c/c art. 21 do
Decreto nº 7.724/2012.
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