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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como principal objetivo, analisar o atual panorama do mercado de 

operadoras de planos de assistência à saúde no mercado de Recife e sua Região 

Metropolitana. O Setor de Saúde Suplementar no Brasil sofreu expressivas 

modificações a partir da instituição da Lei 9.656/1998 e da criação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Vinculada ao Ministério da Saúde, a ANS 

tem como objetivo regular o mercado de Medicina Suplementar. Ao longo dos anos, 

a Agência avançou muito em seu papel de normalizar e fiscalizar o setor. Limitou 

carências, pôs fim aos limites de internação, proibiu a seleção de risco por parte das 

operadoras e promoveu a implantação de um sistema de troca de informações, além 

de fiscalizar o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras. A pesquisa foi 

desenvolvida por meio de dados secundários, colhidos da ANS, do IBGE e de outras 

fontes confiáveis, onde se procurou as variáveis necessárias para que se apontasse 

a compreensão de um estudo de mercado de forma empírica. Em seguida, 

procuramos confrontar os dados das operadoras de planos de assistência à saúde a 

nível nacional, com dados locais de operadoras de assistência à saúde do Recife e 

sua Região Metropolitana. Ressaltamos que o estudo apontou fatos de um mercado 

consumidor em expansão e com liderança, em especial, na Região Nordeste do 

Brasil. 

 

 

Palavras chaves: Agência Nacional de Saúde Suplementar, Operadoras de Planos 

de Assistência à Saúde, Recife e Região Metropolitana. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This work has as main objective, to analyzer the current scenery of the market of 

operators of plans of assistance to the health in the market of Recife and its 

Metropolitan Region. The Sector of Health Supplements in Brazil had undergone 

significant changes from the institution from Law 9.656/1998 and the creation of the 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Tied with the Health department, 

the ANS has as objective regulated the market of Supplemental Medicine. 

Throughout the years, the Agency very advanced in its paper to normalize and 

supervise the sector. It limited lacks, it ended the internment limits, forbade to the 

election of risk for part them operators and promoted the implantation of a system of 

exchange of information, beyond monitor the economic and financial balance  of the 

operators. The research was developed by means of secondary data, harvested of 

the ANS, the IBGE and other trustworthy sources, where we tried the variables 

necessary to suggest that the understanding of a market study of how empirical. In 

followed, we look for to collate the data of the operators of plans of assistance to the 

health the national level, with local data of operators of assistance to the health of 

Recife and its Metropolitan Region. It was observed that the facts of a study reported 

in the consumer market expansion and leadership, especially in Northeast Brazil. 

 

 

 

Words keys: Agência Nacional de Saúde Suplementar, Operators of Plans of 

Assistance to the Health, Recife and Metropolitan Region. 
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INTRODUÇÃO 

 Na década de noventa, o Brasil passou por um processo de transformação em sua 

política econômica o que provocou uma reestruturação dos processos de negócios das 

empresas. 

 Num curto espaço de tempo, o horizonte competitivo mudou radicalmente e as 

empresas tiveram que se adaptar à nova realidade, para não desaparecerem do mercado. E foi 

o que também aconteceu com a Indústria de Medicina Suplementar, que com o final da 

ciranda financeira e a estabilização da economia, para não falirem foram obrigados a buscar 

patamares mais elevados, que compreende desde a regulamentação do setor, com a instituição 

de regras, implantação de novas tecnologias, gestão do negócio, dentre outras ações, tudo 

isso, visando o desenvolvimento do negócio na Indústria da Saúde.  

Dados da Agência Nacional de Saúde (ANS), órgão governamental que regula o setor 

de Saúde Suplementar no Brasil, mostrou que em 2004, o nosso país possuía 2.226 operadoras 

ativas contra 2.639 em 1999. Chamando a atenção para o dado, que nos informa sobre o 

número de operadoras fechadas, que passou de 186, em 1999, para 1.043, em 2004. A 

explicação para este fato, possivelmente, estar relacionada à alteração da estrutura de risco das 

operadoras, introduzida pela Lei nº 9.656/1998. Com a necessidade de oferecer um pacote 

básico de serviços, as operadoras não puderam mais criar grupos de usuários com distintos 

graus de cobertura. As doenças preexistentes e outras de custo elevado, como o câncer e a 

AIDS, não puderam ser excluídas dos pacotes ofertados pelas empresas. Isto implicou num 

significativo aumento de custo, por exemplo, tanto pelo lado operacional quanto pela 

necessidade de manter uma provisão de capital mais elevado para garantir a continuidade do 

serviço (Vianna, 2003). Entretanto, a ANS criou uma série de normas relativas ao 

funcionamento das operadoras. 

Conforme o relatório da ANS sobre a distribuição geográfica das operadoras, este 

mostrou que 58% delas estão localizadas na região Sudeste, tornando as outras regiões mais 

carentes desse tipo de empresa. Sobre os vários segmentos de Saúde Suplementar, as 

Cooperativas Médicas é a líder do setor a nível nacional, com 50,5% do total de operadoras, 

em segundo lugar, surgem às empresas que fazem parte do segmento de Medicina de Grupo, 

com 28,3% do mercado nacional. Vale salientar, que no Nordeste neste segmento aparece 

como líder do mercado. 
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É possível concluir pelos dados da ANS e de outros indicadores, que há em 

Pernambuco e mais fortemente na Região Metropolitana do Recife, uma expectativa de novas 

contratações (vidas) de planos de saúde em função da recuperação da economia local e 

nacional e uma tendência de um incremento ainda maior, pela forte expansão do Complexo de 

Suape, percebida pela chegada de grandes empresas, que darão assistência à saúde aos seus 

empregados. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Analisar o panorama atual das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e dos 

beneficiários do mercado do Recife e de sua região metropolitana com amostragem de dados 

em nível nacional, regional e local. 

 

1.2 Objetivo específico 

 

Analisar dados quantitativos do mercado das Operadoras de Assistência à Saúde 

Suplementar, coletando os dados do setor a nível do Brasil, Regional, Local e compará-los, 

tomando como base, variáveis do tipo: operadoras, beneficiários, modalidade, cobertura 

assistencial, tipo de contratação, segmentação e outras de importância para esta análise, no 

sentido de demonstrar a viabilidade de expansão da quantidade de operadoras de planos de 

assistência à saúde na região metropolitana do Recife. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

A Dissertação está estruturada da seguinte forma: no primeiro capítulo trouxemos uma 

breve exposição dos fatos, situando o leitor sobre a trajetória das empresas de saúde 

suplementar quando tiveram que se adaptar a nova realidade do mercado.  

O segundo capítulo consiste na contextualização para o desenvolvimento do estudo. 

Abordamos sobre a evolução da Saúde Suplementar no Brasil, enfocando sua origem, a 

regulamentação do setor, suas características em termos de modalidade, cobertura assistencial 

e os serviços oferecidos. Também discorremos sobre os atores no cenário da Saúde 

Suplementar, dando enfoque ao governo, aos hospitais, aos médicos, as operadoras e a própria 
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Agência Nacional de Saúde Suplementar e, por fim, tratamos sobre as estratégias das 

operadoras para se manter no mercado. 

No terceiro capítulo, apresentamos a revisão bibliográfica, onde confrontamos o 

pensamento de alguns autores sobre o Pólo Médico do Recife, aonde observamos que as 

opiniões dos mesmos se fundem, confirmando e colaborando ainda mais com as ideias postas 

neste trabalho. 

No quarto capítulo, abordamos sobre a metodologia do trabalho, enfatizando a forma 

como foram trabalhados os dados, a fim de efetuarmos as análises necessárias para esta 

dissertação. 

No quinto capítulo, o trabalho foi baseado em dados secundários. Fizemos a coleta dos 

mesmos, com dados obtidos dos relatórios anuais da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, dentre outras fontes 

confiáveis para nosso estudo. No levantamento dos dados quantitativos, apresentamos 

informações sobre o Cenário Nacional e Local (Recife e RMR). Abordamos também, as 

características da cidade do Recife, aspectos do Pólo Médico do Recife e RMR e, para 

completar, enfocamos o mercado de Planos de Assistência à Saúde na cidade do Recife. 

No sexto capítulo, analisamos os resultados dos dados coletados, confrontando os dados 

colhidos da RMR com dados nacionais, a fim de darmos, um parecer empírico apontando a 

construção de um ambiente competitivo para a entrada de empresas de Saúde Suplementar no 

mercado de Recife e de sua Região Metropolitana. 

Finalmente, no sétimo capítulo, concluímos e aconselhamos, sugerindo acerca de 

trabalhos futuros a ser realizados pela ANS e pesquisadores de instituições de ensino superior. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 A Evolução da Saúde Suplementar no Brasil 

  

2.1.1 A Origem de a Saúde Suplementar 

  

 No Brasil, até o início do século vinte não existia nenhum programa ou sistema de 

saúde pública em benefício da população. Sua atuação era eventual, apenas em algumas 

situações de epidemia. 

 Nesta ocasião, a economia era essencialmente agrícola e as divisas necessárias para o 

crescimento do país eram advindas da exportação agrícola. Por isso, o governo brasileiro, 

preocupava-se em se posicionar estrategicamente no que se referem as “rotas de 

mercadorias”, ou seja, com os corredores, portos e estradas. Pois, eram por elas que passavam 

as principais cargas para exportação e importação, principalmente nos portos do Rio de 

Janeiro e Santos. Naquele momento, era muito importante para o Estado promover o 

desenvolvimento e criar condições para o crescimento da política de imigração, incentivando 

a incorporação da mão-de-obra imigrante para as culturas existentes.  

 Diante do novo cenário, o então, Presidente da República Rodrigues Alves, no seu 

primeiro mandato, no ano de 1902, lançou o programa de saneamento urbano no Rio de 

Janeiro e o combate à febre amarela urbana em São Paulo. Neste período, o Rio de Janeiro, a 

capital do país, era uma área urbana decadente. O amontoamento de lixo e a imundície nas 

ruas nas zonas periféricas e centrais atraíam insetos e ratos que transmitiam doenças fatais 

como a varíola, a peste bubônica, etc., resultando na morte de milhares de pessoas 

anualmente. As vielas, as ruas e os becos eram mal iluminados, tornavam a cidade desolada e 

bastante perigosa durante a noite. 

 Deste modo, as regiões que não tinham nenhuma importância estratégica para a 

economia do país ficavam abandonadas à própria sorte em termos de práticas sanitárias. 

Frente a isso, podemos afirmar que até então, o Brasil não possuía nenhuma política voltada 

para a atenção à saúde de seus habitantes.  

 Conforme Luz (1991), o médico sanitarista Oswaldo Cruz, no ano de 1920, foi quem 

deu início a criação do Sistema Nacional de Saúde, organizou a Diretoria Geral de Saúde 
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Pública e, tentou resolver o problema sanitário, implementando progressivamente, instituições 

públicas de higiene e saúde. Ele adotou o modelo das campanhas sanitárias, que é inspirado 

no modelo americano, mas importado de Cuba destinado a combater as epidemias urbanas e, 

mais tarde, as endemias rurais. 

 O problema da saúde pública no Brasil fez desencadear revoltas populares, o que 

provocou uma grave crise política. O combate às doenças foi conduzido pelo médico 

sanitarista Osvaldo Cruz, estudioso das doenças tropicais, ele conseguiu que o governo 

decretasse a Lei da Vacina Obrigatória, que forçava toda a população a se vacinar para 

proteger-se das doenças epidêmicas.  

 Os agentes de saúde pública executavam despejos e usavam de violência para obrigar 

os populares a tomarem vacina. O povo, revoltado, foi para as ruas e enfrentou a polícia num 

movimento que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. 

 Confirmando esse acontecimento, Scliar (1987) explica que essas campanhas de saúde 

pública eram semelhantes às campanhas militares, as cidades eram divididas em distritos, os 

doentes portadores de doenças contagiosas eram encarcerados e, obrigados pela força, ao 

emprego de práticas sanitaristas. Foi por esse motivo que surgiu a Revolta da vacina, no Rio 

de Janeiro, porque a população revoltou-se com a obrigatoriedade da vacina contra a varíola.

 Somente no ano de 1923, com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, 

foram definidas as primeiras atuações do governo na saúde pública: no saneamento urbano e 

rural; na propaganda sanitária; na higiene infantil; industrial e profissional; nas atividades de 

supervisão e fiscalização; na saúde dos portos e no combate às endemias rurais. 

 Estas ações governamentais ocorriam no âmbito coletivo, e eram as chamadas ações 

de saúde pública. Nesta ocasião, não existiam práticas de assistência à saúde e a atenção 

médica e odontológica por parte do governo. A saúde individual era financiada pelos próprios 

indivíduos que tinham boas condições financeiras de construírem gabinetes odontológicos ou 

consultórios médicos, por pertencerem a famílias endinheiradas e com muitas posses. 

 Com a Revolução Francesa se fortaleceu o processo de manutenção da saúde do 

trabalhador, passou a existir a necessidade de mantê-los saudáveis e com boas condições de 

trabalho nas fábricas. No ano de 1923, com a Lei Elói Chaves, que na verdade é o Decreto 

Legislativo nº 4.682, por meio deste diploma, foram criadas as Caixas de Aposentadorias e 

Pensões (CAP). Estas eram organizadas por empresas, e eram mantidas e geridas pelos 

patrões e empregados. Pode-se dizer que, este foi o primeiro embrião do que hoje conhecemos 
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como Previdência Social. Só podiam fundar suas caixas as empresas que eram estratégicas 

para a economia nacional. De início, foram criadas as caixas dos trabalhadores das 

companhias das vias: férrea e portuária. Funcionavam como uma espécie de seguro social, só 

tinha direito quem pagava a contribuição estipulada. Dessa forma, o trabalhador tinha a 

garantia de certos benefícios como à aposentadoria e, principalmente a assistência médica. As 

CAP surgiram da iniciativa privada, eram mantidas por empresas privadas. Mas, mesmo não 

sendo criadas por iniciativa do Estado, os presidentes dessas Caixas eram nomeados pelo 

Presidente da República, pois se percebia um nítido interesse por parte do governo na 

manutenção desse sistema.  

 Assegura Iyda (1994), que foi a partir de 1930, por fortes pressões dos intelectuais e 

militares, que o Estado criou novos serviços na área de Saúde Pública. Em seguida, no ano de 

1931 criou o Ministério de Educação e Saúde. Foi exatamente nesta fase, que a Saúde Pública 

definiu seu papel e, nesse período, tanto os burocratas como as classes que apoiaram a 

Revolução Constitucionalista obtiveram grandes privilégios políticos.  

 As Caixas de Aposentadorias e Pensões cresceram de forma considerável e, ainda no 

ano 1930 já existiam 47 delas, elas cobriam mais de 140 mil associados. Depois das CAP, 

foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões, nos quais a atuação do Estado já se 

dava de forma mais clara. O Estado passou a ser contribuinte, a contribuição passou a ser 

tripartite. Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP) se organizavam por categorias e a 

primeira a surgir foi o dos marítimos (IAPM) em 1933, em seguida, passou a existir a 

categoria dos comerciários e por último, a dos bancários em 1934. Os IAP se diferenciavam 

das CAP, por terem a participação do Estado e, por conta disso, adotavam uma política mais 

contencionista, ou seja, privilegiavam a previdência social, mantendo a assistência médica em 

segundo plano. Já as CAP privilegiavam a assistência médica como um dos principais 

benefícios. Percebemos que, a partir daí, se iniciou o processo de enfraquecimento do que 

seria, mais tarde, nosso atual sistema de saúde. É importante salientar, foi desse modelo de 

prestação de serviços assistenciais que chegamos ao atual quadro caótico do sistema de saúde 

no Brasil.  

 Com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, o Governo Federal 

centralizou as ações de saúde, sendo seu interesse, criar um sistema de seguro social que 

garantisse a integridade do trabalhador, pois este detinha a capacidade produtiva, portanto era 

interesse do Estado manter a mola mestra da produção agroindustrial no país. Por ser um 
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governo populista, seu interesse era agregar cada vez categorias de trabalhadores. E, foi 

partindo desse entendimento, que o governo de Getúlio Vargas, criou a legislação trabalhista, 

a montagem do sistema previdenciário, a regulação das relações sindicais, etc. 

 O princípio que assegurava esse sistema era bem simples, à medida que crescia, o 

Estado tornava-se cada vez mais centralizado e ficava clarividente que sua postura era 

promover a dicotomia entre as ações de saúde pública e assistência médica. Este modelo ainda 

perdurou até meados de 1960. Comparado aos dias atuais esse modelo sofre algumas 

alterações, porém sem alterar a sua estrutura,e os Institutos de Aposentadorias e Pensões se 

unificaram, passaram a ser pelo decreto 72 de novembro de 1966 uma única instituição estatal 

com a criação do – Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Por outro lado, em 

setembro de 1967, através da lei 5.316, seriam absorvidas no seguro social as indenizações 

por acidentes de trabalho. Com a adoção dessas e de outras leis, como por exemplo, a criação 

do FGTS, ficou atendida a postulação de diversas empresas, principalmente estrangeiras, que 

queriam investir no Brasil, além de constituir reservas para o recém criado BNH. 

Dessa forma, consolidou-se o modelo brasileiro de seguro social e de prestação de serviços 

médicos. Com a adoção desse modelo, ficava excluído o trabalhador que não possuía carteira 

assinada, portanto não-contribuinte da previdência. 

 Desde então, o governo passou a ser o grande gerenciador do sistema de seguro social. 

Atingiu seu principal objetivo, quando aboliu a participação dos usuários na gestão da 

previdência social, exercendo um controle bem maior sobre o sistema. 

 Em seguida, surge o tão conhecido Complexo Previdenciário, composto por três 

sistemas: o próprio – que se refere à rede de hospitais e unidades de saúde de propriedade da 

previdência social, além dos profissionais assalariados pelo Estado; o contratado credenciado 

– que corresponde ao sistema de pagamento por unidades de serviço e, por fim, o contratado 

conveniado – que é o sistema de pré-pagamento. 

 Atualmente, este ainda é o modelo utilizado no Brasil, ou seja, privilegia-se a forma 

conveniada em detrimento da manutenção e otimização dos próprios serviços públicos. Dessa 

forma, quando o governo compra os serviços de assistência médica das grandes corporações 

médicas privadas, especialmente, de hospitais e multinacionais fabricantes de medicamentos, 

passa a ter renda garantida, uma vez que a contribuição previdenciária é obrigatória e, além 

disso, expande o capital privado na área de saúde. 
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 No ano de 1977, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(SINPAS), em que se dividiram as ações relativas à previdência e a assistência médica. O 

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social foi formado pelo Instituto de 

Administração Financeira da Previdência Social (IAPAS), este cuidava da parte financeira da 

Previdência, e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 

era responsável pela assistência médica. Por meio do INAMPS, o Estado mantinha a mesma 

política em relação às instituições privadas conveniadas, e defendia que o aumento de 

serviços por meio de convênios era a solução mais acertada para fortalecer o sistema. 

 O Estado ao deixar de investir em sua própria rede de assistência à saúde e  investir no 

setor privado por meio de credenciamentos e convênios, fortaleceu o sistema privado e 

enfraqueceu o sistema público. Dessa maneira, abriu caminho para a privatização do setor da 

saúde no Brasil.  

 O sistema público de saúde começou dar os primeiros sinais de envelhecimento e 

falência no ano 1980, pois existe um razoável consenso entre estudiosos de sistemas de 

pensões e benefícios de saúde e assistenciais, segundo o qual, a viabilidade de qualquer 

programa de seguro social, depende de sua capacidade para garantir o equilíbrio a longo 

prazo, entre benefícios pactuados e os recursos financeiros disponíveis. Naquele momento os 

baixos salários dos trabalhadores fez diminuírem a entrada de recursos no sistema, e as 

péssimas condições de trabalhos, geravam muitas doenças e, portanto aumentavam as 

despesas. Além disso, os trabalhadores formavam filas intermináveis procurando assistência 

médica e, ao se depararem com a baixa qualidade dos serviços prestados gerando muita 

insatisfação e descrença no sistema, sem contar com a má administração dos recursos da 

saúde pública, aliada também, aos crescentes casos de corrupção. Todos esses fatores aliados 

fatalmente levariam a um desequilíbrio nas contas da Previdência. 

  Durante o período mais repressor do regime militar, esse sistema foi mantido a força, 

ele perdurou até fins dos anos 1970. Nesta época, as lideranças sindicais foram praticamente 

extintas, por isso, as discussões sobre o sistema de prestação de serviços médicos não 

existiam. 

 A partir do ano de 1980, com a abertura da política, começaram a surgir discussões 

acadêmicas sobre as políticas de saúde e da reestruturação das organizações de trabalhadores 

da saúde. Toda essa articulação gerou o Movimento Sanitário, tal qual como ficou conhecido, 

que teve uma atuação importantíssima nos destinos da saúde pública no Brasil. 
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 Carvalho (2003) nos informa, que os primeiros sistemas de seguros que surgiram no 

Brasil foi à década de 1950 com a chegada de empresários franceses e americanos, se deu por 

iniciativa dos dirigentes das montadoras Ford e General Motors.    

No entanto, foi somente no ano de 1960, que surgiram as primeiras empresas médicas 

financiadas pela Previdência Social. Possuíam assaz autonomia, pois, contavam com as suas 

próprias redes, elas ganharam força na organização dos prestadores de serviços, em 

detrimento da prática médica liberal e da autonomia de cada estabelecimento hospitalar. Estes 

convênios médicos entre empresas empregadoras e empresas médicas (cooperativas médicas e 

empresas de medicina de grupo), mediados pela Previdência Social, estimularam, 

decisivamente, o processo empresarial da medicina. 

 As empresas de medicina de grupo organizavam-se em torno de proprietários e/ou 

acionistas de hospitais; e complementavam seu atendimento por meio de compras de 

consultas médicas, realizadas por médicos em seus próprios consultórios. Já as UNIMED, que 

surgiram por meio da constituição de cooperativas médicas de trabalho, tiveram uma 

alternativa diferenciada, para se conseguir a prática nos consultórios médicos, elas 

complementavam suas redes com o credenciamento de hospitais e laboratórios. Enquanto que 

o governo, por necessidade de maior organização da assistência médica ao trabalhador, optou 

pela unificação da Previdência Social. E no ano de 1966, criou o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), uniformizando os benefícios. 

 Para Trindade (2000), essa mudança não trouxe melhoria para o serviço médico 

público, pelo contrário, as filas nos hospitais ficaram intermináveis, o acesso à saúde se 

tornou extremamente difícil. Tudo isso se dava, pelo imenso descompasso entre a oferta e a 

demanda por serviços médicos oferecidos e ao consequente aumento do número de segurados. 

 No ano de 1976, por meio da Resolução 11 do Conselho Nacional de Seguros, ocorreu 

a normatização do seguro de saúde – ela legitimou a prática do reembolso das despesas 

assistenciais; porque antes, o cálculo dessas despesas baseava-se no valor da unidade de 

serviço do INPS multiplicado pelo nível de cobertura. Em seguida, puderam adotar como 

recurso adicional, uma rede referenciada de profissionais médicos e entidades hospitalares, 

embora a legislação ainda não lhes permitisse a manutenção de serviços próprios de 

atendimento médico-hospitalar. 

 Na década de oitenta do século passado, a Associação Brasileira de Medicina de 

Grupo (ABRAMGE) e a Federação das UNIMED já possuíam em seus cadastros 
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aproximadamente 15 milhões de usuários de planos de saúde, não faz parte deste número os 

planos próprios (os criados pelas próprias empresas, principalmente as estatais). Mais tarde, 

no final de 1980, abriu-se um grande mercado para comercialização dos planos de saúde, e no 

mesmo período, cresceu a comercialização de planos individuais, entraram grandes 

seguradoras no ramo de saúde e, a adesão de novos grupos de trabalhadores à assistência 

médica suplementar. 

 O processo de expansão aumentou a organização de subredes, o que veio fragmentar 

cada vez mais o sistema, por exemplo, a possibilidade de um hospital, conveniado, 

concomitantemente, com o SUS e com inúmeras empresas de assistência suplementar tornar-

se, também, empresa de plano de saúde. 

 Com a garantia constitucional de 1988 e a criação do SUS todos passaram a ter acesso 

à assistência médica pública. Embora todos possuíssem o direito, por falta de recursos 

necessários o SUS não conseguia atender a todos. Desse modo, piorou progressivamente a 

qualidade do seu atendimento e, em contrapartida, aumentaram as dificuldades de acesso ao 

sistema. Acredita-se, que nesta época se expandiu o número de usuários de planos individuais, 

ou seja, as famílias mesmo com dificuldades financeiras, compravam um plano de saúde, para 

evitar a necessidade de usar o SUS. 

 Na ocasião da regulamentação, as operadoras de planos de saúde faziam uma seleção 

dos segurados, recusavam os de alto risco, ou seja, respondiam a regulação financeira com a 

prática da seleção de uma carteira rentável na exclusão unilateral de segurados de alto risco. 

Os contratos anteriores à regulação, também possuíam cláusulas de exclusão ou limitação de 

determinados tratamentos. 

 A grande procura por parte dos usuários pelos serviços oferecidos pelo SUS gerou 

uma grande demanda no atendimento, o que fez com que os planos de saúde privados 

tivessem importância social cada vez maior no Brasil. 

 Nos anos compreendidos entre 1980 e 1989, após a implantação das políticas de 

fortalecimento do modelo público, tanto o setor público quanto o privado expandiram-se 

consideravelmente. Já no ano de 1990e continuando nos anos seguintes, o setor público 

manteve o seu ritmo de expansão e, houve uma relativa alta das taxas de crescimento dos 

planos e seguros de saúde privados. 

 Com a implantação do plano real, em 1994, dois fatores influenciaram fortemente o 

mercado de planos individuais, houve uma perspectiva de aumento do poder de compra de 
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expressivo contingente populacional e, o aumento da informalidade do mercado de trabalho 

que inseriu grupos de pessoas que antes não tinham nenhum tipo de remuneração e passou a 

ter renda e, portanto demandar por vários tipos de serviços inclusive saúde, que juntos 

estimularam a comercialização de planos individuais, o que se deu por intermédio de hospitais 

filantrópicos e empresas médicas. 

 

2.1.2 A Regulamentação do Setor 

 

 Partilhando o mesmo entendimento, asseguram Macera & Saintive (2004), que a Carta 

Magna de 1988 estabeleceu a criação do SUS (Sistema Único de Saúde), como sendo um 

sistema: universal, integral e gratuito, e trouxe no seu texto o art. 199, §1º, a definição dos 

princípios da atuação privada do setor de saúde. Vejam in verbis: 

“A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 
único de saúde,  segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”. 
 
Partindo desse entendimento, podemos concluir que o art. 199, §1º, deixa clarividente 

que a Constituição da República de 1988, deu carta branca para as instituições privadas 

atuarem na área da saúde no Brasil. Desta maneira, podendo suprir as deficiências do Sistema 

Único de Saúde (SUS).   

Quando analisam o tema, Macera & Saintive (2004) garantem que enquanto o SUS teve 

seus fundamentos legais abalizados na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, o mesmo não 

aconteceu com o setor privado. Em dezembro de 1997, na Câmara Federal aprovou-se um 

Projeto de Lei, cujo alicerce conceitual era a macro regulação, expresso em dois grandes 

eixos: um de natureza econômica, que definia condições de ingresso, operação e saída do 

setor, além de um conjunto de exigências de garantias financeiras e econômicas e, outro 

focado na assistência à saúde, que se materializou na criação do Plano de Referência, ou seja, 

um plano de atendimento integral à saúde que exigia a cobertura de todas as doenças 

classificadas no Código Internacional de Doenças (CID); por opção do consumidor, este 

poderia adquirir um plano básico, com coberturas inferiores às do Plano de Referência. 

Salientam, ainda que na verdade, as operadoras deveriam apresentar capacidade de produzir 

os serviços de saúde, indo dos atendimentos mais simples aos mais complexos. Estabeleceu-

se que a regulamentação do setor seria operada a partir da Superintendência de Seguros 
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Privados (SUSEP) com diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP), afinal, a base conceitual do modelo era a regulação da atividade econômica, 

atribuição do Ministério da Fazenda (o papel do Ministério da Saúde era simplesmente de 

assessoramento). 

 A ANS (2003) mostrou, que durante o período que estava sendo discutido no Senado, 

no primeiro semestre de 1998, o projeto de regulamentação sofreu duas alterações 

fundamentais:  

 a) a ampliação da regulamentação à assistência à saúde e;  

 b) o fortalecimento do papel do Ministério da Saúde.  

 O Plano de Referência passou a ser o único modelo aprovado para comercialização, se 

proibiu a oferta de planos de saúde com redução ou exclusão de coberturas assistenciais. 

Mesmo com a permissão de comercialização de planos exclusivamente ambulatoriais ou 

hospitalares não se abria mão da cobertura integral do segmento. Além disso, são 

reforçadas/criadas fortes regras de proteção ao consumidor, tais como: controle de preços e 

reajuste por faixa etária, proibição da seleção de risco e proibição do rompimento unilateral 

do contrato com usuários de planos individuais. Muda-se o enfoque da regulação da atividade 

econômica para a regulação da atividade assistencial. 

 Macera & Saintive (2004) enfatizaram que, nesta circunstância, veio à tona o Sistema 

de Regulação Bipartite: a regulação da atividade econômica na esfera do Ministério da 

Fazenda e a regulação das atividades de prestação de serviços de assistência à saúde no 

Ministério da Saúde. Por isso, as autorizações de funcionamento, o controle econômico-

financeiro e os reajustes continuavam a ser atribuições da Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) e do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Ao Ministério da 

Saúde, por meio da Secretaria de Assistência à Saúde/Departamento de Saúde Suplementar e 

do então criado Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), caberia a regulação da atividade 

de prestação de serviços de assistência à saúde, inclusive, a autorização para comercialização 

do produto e fiscalização. Em seguida, instituiu-se também, a Câmara de Saúde Suplementar, 

com ampla participação dos agentes/atores do setor e da sociedade, como órgão consultivo 

permanente na regulação à assistência à saúde.  

 Esclarecem ainda, que as mudanças solicitadas pelo Senado ao projeto aprovado na 

Câmara foram viabilizadas por meio de uma Medida Provisória (MP). A adoção dessa MP foi 

uma opção política negociada pelos atores envolvidos, porque, depois de feitas as 
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modificações pelo Senado, o projeto teria que ser remetido à Câmara, prolongando seu tempo 

de implantação. Havia, ainda, um debate jurídico acerca da impossibilidade de o Senado 

introduzir modificações, uma vez que fora a primeira Casa a tratar do tema. 

 Outra vez, Macera & Saintive (2004) informam que, em 03 de junho de 1998, 

promulgou-se a Lei nº 9.656/1998, conforme o projeto aprovado na Câmara. No mesmo ano, 

em 05 de junho, foi editada a MP nº 1.665, que hoje, é a MP 2.177-44/2001, que alterava a 

Lei 9.656/1998 consoante negociado no Senado.  

 No tocante à Lei nº 9.656/1998, ela é o marco político a partir do qual a sociedade 

brasileira passa, na figura do regulador público, a intervir nas relações de interesses existentes 

no mercado de planos privados de assistência à saúde. Esta lei, que estabelece regras de 

funcionamento para o setor, e a Lei nº 9.961/2000, que cria a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), são o arcabouço jurídico e legal que orienta a ação reguladora do Estado 

sobre esse mercado. A Lei 9.656/1998 entrou em vigor efetivamente a partir de janeiro de 

1999, período esse, que foram editadas diversas resoluções pelo CONSU, necessárias para 

viabilizar as exigências da legislação. 

 Acrescentando Mesquita (2002) afirma que, nesta mesma época, foram contempladas 

as normas regulamentares assistenciais (MP 1.685-5, de 26/10/1998 e Resoluções CONSU 

nos de 1 a 14, de 03/11/1998); a instituição do registro provisório de operadoras e de produtos 

(MP 1.730-7, de 07/12/1998); a revisão das quatorze primeiras Resoluções CONSU e a 

regulamentação de agravos que dizem respeito à continuidade da assistência a aposentados e 

demitidos e o ressarcimento ao SUS (Resoluções CONSU nº 15 a 21, de 23/03/1999 e nº 22 e 

23 de 28/10/1999). Acrescentou-se a tais medidas a repactuação de contratos anteriores à Lei, 

com cláusulas de reajustes por mudança de faixa etária para beneficiários com sessenta anos 

ou mais e que participavam de determinado plano há no mínimo dez anos (MP 1.801-14, de 

17/06/1999). 

 Ao fazer seus comentários, Macera & Saintive (2004), ressaltam que, cuidaram logo, 

de retirar da Lei qualquer alusão feita a Seguros ou a Seguradoras. Ficou estabelecida a 

diferenciação entre Seguro-Saúde (tal qual definido pelo Decreto-Lei nº 73/1966) e Planos de 

Saúde propriamente ditos. A conceituação de Planos de Saúde se deu com a Medida 

Provisória nº 1.908-18, de 26 de setembro de 1999. De um modo geral, as principais 

mudanças trazidas após a regulamentação foram: a) para as operadoras: autorização para 

funcionamento, regras de operação uniformes, sujeição à intervenção e liquidação e exigência 
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de reservas (garantias financeiras); b) para os produtos de assistência à saúde: cobertura 

integral obrigatória, proibição da seleção de risco, proibição da rescisão unilateral dos 

contratos, definição e limitação das carências e reajustes controlados. 

 Os autores acima salientam ainda, que o marco legal formado pela Lei 9.656/1998 e 

pela MP 1.665/1998 foi questionado no judiciário em três pontos fundamentais: a) a 

retroatividade aos contratos anteriores à Lei nº 10.185, de 12/02/2001, que dispõe sobre a 

especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde; b) o 

ressarcimento ao SUS; c) a abrangência às seguradoras. Destas, apenas a questão das 

seguradoras foi completamente equacionada, com edição de MP específica, posteriormente 

convertida na Lei 10.185/2001. Antes desta, os contratos antigos foram atingidos pela nova 

regulamentação nos seguintes pontos: a) proibição de limites de consulta e suspensão de 

internação, inclusive em UTI; b) proibição de rompimento unilateral de contrato para os 

contratos individuais; c) controle dos reajustes para contratos individuais. Estabeleceu-se, 

ainda, que até dezembro de 1999, ocorreria a migração de todos os contratos antigos para os 

contratos novos. 

 Contudo, Macera & Saintive (2004) alertam que este dispositivo foi revogado e, os 

usuários mantiveram o direito de permanecer no plano antigo por tempo indeterminado e que, 

o modelo bipartite de regulação começa a demonstrar seus limites. Para corrigir as 

deficiências do modelo, ao final de 1999, todas as atribuições de regulação do setor são 

unificadas sob responsabilidade do Ministério da Saúde, dando início à terceira etapa do 

processo de regulação. O marco da revisão do modelo de regulação é a criação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Lei nº 9.961/2000. 

 A ANS nasceu atrelada ao Ministério da Saúde, mantendo o conceito de regulação na 

esfera da saúde, mas agora através da figura de uma Agência Reguladora, com toda sua 

condição diferenciada: maior poder de atuação, autonomia administrativa; financeira e 

política, arrecadação própria, decisões tomadas em Diretoria Colegiada, dirigentes com 

mandato definido em lei e, por último, poder legal para efetivação de suas resoluções (Lei 

9.961/2000, art. 1º, Parágrafo Único). 

 O modelo de agência reguladora, adotado para a ANS difere em diversos aspectos 

daquele adotado para as agências da área de infra-estrutura (ANATEL, ANEEL e ANP), 

vejamos: a) o Contrato de Gestão é mandatário em relação à Diretoria Colegiada, sendo que 

seu descumprimento injustificado pode determinar a exoneração os dirigentes; b) o Contrato 
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de Gestão é negociado entre a ANS e o Ministério da Saúde, aprovado pelo CONSU e 

acompanhado por Comissão de Acompanhamento específica, integrada pelo Ministério do 

Planejamento e Orçamento (Lei 9.961/2000, Capítulo III). Além do mais, a definição de 

diretrizes e políticas setoriais é atribuída ao CONSU (Lei 9.961/2000, art. 4º, inciso I). 

 Cabe ressaltar ainda, diferentemente das agências do setor de infra-estrutura, a ANS 

não surge para regular uma atividade antes realizada por organizações estatais agora 

privatizadas, mas sim, para regular uma atividade privada, já existente, e que nunca havia sido 

objeto de regulação por parte do Estado. 

 Segundo Mesquita (2002) o primeiro ciclo de instruções normativas da ANS incluiu 

normas sobre instrumentos de acompanhamento econômico-financeiro das operadoras, 

aplicação de penalidades, alienação voluntária de carteiras, procedimentos para revisão 

técnica, instituição da nota técnica de registro de produtos e reajustes de contraprestações 

pecuniárias de planos de saúde (Resoluções RDC nºs 22, 25, 27, 28 e 29, de 2000). 

 Já o segundo ciclo de instruções normativas da ANS, com fortes características 

saneadoras, instituiu o plano de contas, o envio de informações periodicamente, a 

segmentação e classificação das operadoras, a constituição de garantias financeiras, os 

regimes de direção fiscal e técnicas, a alienação compulsória das carteiras, a revisão do rol 

mínimo de procedimentos de obrigação dos planos de saúde, os procedimentos de alta 

complexidade, a cobertura parcial temporária, o sistema de informações de produtos, o termo 

de ajuste de conduta, liquidação extrajudicial e as seguradoras especializadas em saúde (MP 

nº 2.097-36, de 26/01/01 e 2.177-44, de 24/08/2001, Resoluções RDC nº 38, 39, 40, 41, 42 e 

47 a 93, de 2000 e 2001). 

 Conforme já mencionado, nos parágrafos acima, pode-se afirmar que o marco 

regulatório do mercado de saúde suplementar é formado pelo conjunto da Lei nº 9.656/1998, 

Lei nº 9.961/2000, que criou a ANS, pela MP nº 2.177-44/2001 (originalmente MP nº 

1.665/1998 e que alterou as duas leis anteriores) e da Lei nº 10.185/2001, que instituiu a 

figura da seguradora especializada em saúde.  

 Portanto, vale salientar, o marco regulatório atual se permite classificar em: planos de 

saúde de diferentes formas, dependendo da variável utilizada (forma de contratação ou data de 

assinatura do contrato).  

 Quanto às formas de contratação, os planos de saúde classificam-se em:  

a) individual ou familiar;  
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b) coletivo com patrocinador (planos contratados por pessoa jurídica com mensalidade 

total ou parcialmente paga à operadora pela pessoa jurídica contratante; inclui os contratos 

mantidos por autogestão);  

c) coletivo sem patrocinador, ou seja, plano contratado por pessoa jurídica com 

mensalidade integralmente paga pelo beneficiário diretamente à operadora. 

 Com relação à data de assinatura do contrato, divide-se em:  

a) novos: contratos celebrados a partir de 01/01/1999 necessitam de registro junto à 

ANS e estão sujeitos à nova legislação;  

b) adaptados: contratos antigos adaptados às normas da Lei nº 9.656/1998, necessitam 

de registro junto à ANS e estão sujeitos à nova legislação;  

c) antigos: contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998, estes são 

válidos para consumidores que não optarem pelas novas regras, mas são intransferíveis e suas 

condições são garantidas apenas ao titular e os dependentes já inscritos (é permitida apenas a 

inclusão de novo cônjuge e filhos). 

 

2.2 As Características da Saúde Suplementar no Brasil 

  

2.2.1 As Modalidades de Operadoras de Planos de Saúde 

 

 A Resolução – RDC nº 39, de 27 de outubro 2000, da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), definiu, segmentou e classificou as Operadoras de Planos de Assistência 

à Saúde. De acordo com o Art. 1º: 

“Definem-se como Operadoras de Planos de Assistência à Saúde as empresas e 
entidades que operam no mercado de saúde suplementar, planos de assistência à saúde, 
conforme disposto na Lei nº 9.656/1998. 
Parágrafo Único: Para efeito desta Resolução, define-se operar como sendo as 
atividades de administração, comercialização ou disponibilização dos planos de que 
trata o caput deste artigo”. 

 

 O Capítulo IV, Art. 10, da referida Resolução, classifica as operadoras nas seguintes 

modalidades: 

 a) administradora;  

 b) cooperativa médica;  

 c) cooperativa odontológica;  
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 d) autogestão;  

 e) medicina de grupo;  

 f) odontologia de grupo;  

 g) filantropia.  

 Convém ressaltar que, as seguradoras não são mencionadas na RDC nº 39, mas 

constituem importante segmento do mercado de saúde suplementar, sendo objeto da Lei nº 

10.185/2001. 

 

Administradoras 

 

            Constituem-se neste segmento de administradora, as empresas que administram planos 

ou serviços de assistência à saúde, sendo que, no caso de administração de planos, são 

financiados por operadora, não assumem o risco decorrente da operação desses planos e não 

possuem rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou 

odontológicos.  

  

Cooperativas Médicas e Odontológicas 

 

 Nesta modalidade de cooperativa médica, incluem-se as sociedades de pessoas sem 

fins lucrativos, constituídas conforme o disposto na Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 

que operam Planos Privados de Assistência à Saúde. 

O art. 3º da Lei n.º 5.764/1971, confirma esta característica inerente a esta modalidade 

de operadora e, traz a seguinte redação:  

“Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se 
obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”  
 

 Já na segmentação de cooperativa odontológica, se enquadram as sociedades de 

pessoas sem fins lucrativos constituídas, conforme o disposto na Lei n.º 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, que operam exclusivamente Planos Odontológicos. 

 

Odontologia de Grupo 
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 Qualificam-se nesta modalidade de odontologia de grupo,  as empresas ou entidades 

que operam exclusivamente Planos Odontológicos, excetuando-se aquelas classificadas na 

modalidade de cooperativa odontológica. 

 

Medicina de Grupo 

 

 A portaria nº 3.232/1986, do Ministério do Trabalho, define empresa de medicina de 

grupo como toda pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que “se 

dedique à prestação de assistência médico-hospitalar mediante contraprestações pecuniárias”, 

não sendo permitida a cobertura de um só evento; a assistência em comento pode ser prestada 

com recursos próprios ou através de redes credenciadas. 

Antes da regulamentação do setor, não havia um órgão específico que fiscalizasse as 

atividades destas empresas. Em 1990, o Conselho Nacional de Autoregulamentação das 

Empresas de Medicina de Grupo (CONAMGE) estabeleceu um Código de Ética, que aborda 

alguns dos aspectos contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O CONAMGE, 

juntamente com a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE), órgão 

representativo do segmento criado em 1966, e o Sindicato Nacional de Medicina de Grupo 

(SINAMGE) constituem o Sistema de Medicina de Grupo. 

 

Filantropia 

 

 Enquadram-se nessa modalidade, as entidades sem fins lucrativos que operam Planos 

Privados de Assistência à Saúde e que tenham obtido certificado de entidade filantrópica, 

junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e declaração de utilidade pública 

federal, estadual ou municipal. 

 

Autogestão 

 

 Nessa modalidade de autogestão, classificam-se as entidades que operam serviços de 

assistência à saúde ou empresas que, por intermédio de seu departamento de recursos 

humanos ou órgão assemelhado, responsabilizam-se pelo Plano Privado de Assistência à 

Saúde, destinado, exclusivamente, a oferecer cobertura aos empregados ativos, aposentados, 
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pensionistas ou ex-empregados, bem como a seus respectivos grupos familiares definidos, 

limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo ou afim, 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 assemelhadas. 

     

Seguradoras 

 

 Anteriormente a 1998, dos segmentos que operavam com planos/seguros-saúde, 

apenas as seguradoras possuíam sua atividade especificamente regulada – desde aspectos 

pertinentes à constituição da empresa até detalhes contábeis e operacionais. As sociedades 

seguradoras faziam parte do Sistema Nacional de Seguros Privados, cujo órgão normativo 

máximo é o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Este sistema é constituído, 

também:  

 a) pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o órgão executor da política 

traçada e fiscalizador das atividades;  

 b) pelos corretores de seguros, que são os intermediários oficiais para a 

comercialização de seguros;  

 c) pelo Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), que funciona como o segurador das 

seguradoras. 

 Segundo definição trazida pelo Decreto 61.589/1967, as seguradoras são classificadas 

como sociedades anônimas, que podem operar com diversos tipos de seguros, elas são 

enquadráveis nos ramos elementares (seguro de bens, responsabilidades e danos pessoais), 

vida e saúde. Para atuar nos dois primeiros ramos, a empresa deve possuir capital mínimo 

inicial, obter autorização específica e atender critérios de reservas e solvência pré-

estabelecidos. No caso do ramo saúde, até a regulamentação do setor, em 1998, era suficiente 

operar no ramo vida e dispor de uma Apólice de Garantia Compreensiva, esta é um contrato 

de seguro de saúde que oferece cobertura para todas as doenças ou lesões, à exceção de 

doenças preexistentes, doenças mentais, tratamentos experimentais, cirurgias plásticas não 

restauradoras e não decorrentes de acidentes pessoais, tratamentos odontológicos, 

atendimentos em casos de catástrofe, tratamentos que visem rejuvenescimento e 

emagrecimento e lesões decorrentes de ingestão de bebida alcoólica ou uso de drogas 

psicoativas, de cobertura mais abrangente. Quanto à oferta de produtos, havia a 
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obrigatoriedade dos mesmos serem submetidos à SUSEP para análise, o que poderia gerar 

alterações tanto de cunho técnico, quanto jurídico. 

 A legislação específica estabelece três especificidades para as seguradoras:  

 a) livre escolha obrigatória (no caso de médicos e hospitais);  

 b) corretagem (seguro somente pode ser vendido via corretor). É importante salientar, 

que a venda direta do seguro só é possível, desde que um percentual da comissão de 

corretagem seja destinado à Fundação Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG);  

 c) não acumulação com outras atividades (significa não poder acumular a prestação 

direta de serviços de saúde). Vale notar que, caso a seguradora pertença a um grupo, 

eliminando esta restrição legal. Finalmente, para as seguradoras existe a possibilidade de 

contratação de resseguro junto ao Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). 

 Quando do início da regulação do setor de saúde suplementar, a Lei nº 9.656/1998 foi 

alterada para que fosse retirada qualquer menção a seguradoras ou seguros. Todavia, por 

operarem com produto semelhante àquele das demais operadoras, apesar de seguirem normas 

próprias, diferentes inclusive das previstas no Decreto-Lei 73/6615, as seguradoras foram 

forçadas a constituir outras empresas não-seguradoras, a fim de poderem atuar como 

operadoras de planos de saúde. Em 12 de fevereiro de 2001, a Lei nº 10.185, explicita a 

equivalência existente entre os produtos “seguro-saúde” e “plano de saúde”, para efeitos da 

Lei nº 9.656/1998, e obriga as sociedades que operam este produto a constituírem-se como 

seguradoras especializadas.  

  Tais medidas subordinaram produtos que se assemelham aos planos de saúde e 

empresas que operam tais produtos à mesma legislação (CONSU e ANS). Diz a Lei nº 

10.185/2001: 

“Art. 1º As sociedades seguradoras poderão operar o seguro enquadrado no art. 1º, 
inciso I e § 1º da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, desde que estejam constituídas 
como seguradoras especializadas nesse seguro, devendo seu estatuto social vedar a 
atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades.” 
 

2.2.2 A Cobertura Assistencial e os Serviços Oferecidos 

 

 Com a estabilização econômica do Brasil, a inflação tendo sido controlada e o término 

da ciranda financeira, as Operadoras de Planos e Assistência à Saúde foram forçadas a trocar 

a gestão financeira, pela gestão de negócio. A gestão financeira era motivada pelas altas taxas 

de inflação. Com isto as empresas tinham que efetuar estudos de acordos com dados que 
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estavam disponíveis em suas bases corporativas e na ANS. Assim sendo, foi imprescindível a 

implantação de estudos atuariais (série histórica da freqüência relativa de cada evento, sexo, 

idade, custo por evento etc.), para que as operadoras de planos de assistência à saúde 

passassem a cobrar de todos os beneficiários valores que, somados, cobrissem os gastos com 

as parcelas que foram efetivamente utilizadas durante o período de uso do plano. Pesquisas 

indicam que um dia de internação em uma UTI custa em média de R$ 3.800,00 e R$ 7.000,00 

sem os honorários médicos, muito mais que o valor anual de muitos planos. 

 No setor de saúde suplementar, os serviços oferecidos variam de uma simples consulta 

a cirurgias complexas como, por exemplo, as cardíacas e os transplantes (renal e córnea), com 

uma utilização cada vez maior de produtos de alto custo como no caso de exames 

complementares e tratamentos clínicos, de maneira especial, os oncológicos e materiais 

cirúrgicos que podem alcançar até cem mil reais, como nos casos de cirurgias de coluna. 

 Vale ressaltar, que o marco regulatório atual, definido pela Lei nº 9.656/1998 admite 

classificar os planos de saúde de diferentes formas, dependendo da variável utilizada (forma 

de contratação ou data de assinatura do contrato). Quanto às formas de contratação, os planos 

de saúde podem ser do tipo: 

 a) individual ou familiar; 

 b) coletivo com patrocinador (planos contratados por pessoa jurídica com mensalidade 

total ou parcialmente paga à operadora pela pessoa jurídica contratante; inclui os contratos 

mantidos por autogestão); 

 c) coletivo sem patrocinador (plano contratado por pessoa jurídica com mensalidade 

integralmente paga pelo beneficiário diretamente à operadora). 

 

 Os planos diferem quanto à data de assinatura do contrato, podendo ser divididos em: 

 a) novos: contratos celebrados a partir de 01/01/1999 necessitam de registro junto a 

ANS e estão sujeitos à nova legislação; 

 b) adaptados: contratos antigos adaptados às normas da Lei nº 9.656/1998, necessitam 

de registro junto a ANS e estão sujeitos à nova legislação; 

 c) antigos: contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998; são válidos 

para consumidores que não optarem pelas novas regras, mas são intransferíveis e suas 

condições são garantidas apenas ao titular e os dependentes já inscritos (é permitida apenas a 

inclusão de novo cônjuge e filhos). 
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 Incluindo também na Lei nº 9.656/1998, parte da normatização referente à cobertura 

assistencial e proteção ao consumidor, que foi constituída em 1998 e 1999, pelo CONSU, na 

validade do modelo de regulação à época. Antes de ser constituído o marco legal do Setor de 

Saúde Suplementar, as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde estabeleciam o rol e a 

quantidade de procedimentos a que seus beneficiários tinham direito; além disso, havia uma 

grande variedade de carências e listas de exclusões de doenças e procedimentos. Os artigos de 

nºs 10 a 18, 30, 31, 33, 35, 35-C, 35-E, 35-F e 35-G da Lei 9.656/1998 acatam a cobertura 

assistencial e a proteção ao consumidor; tais dispositivos legais tiveram suas principais 

alterações suscitadas por Medidas Provisórias e sua regulamentação determinada por meio de 

resoluções. 

 De acordo com a Lei nº 9.656/1998 (regula o setor de saúde suplementar) foi 

constituído três tipos de contratos: 

 a) plano de referência (art. 10); 

 b) plano mínimo (art. 12); 

 c) plano ampliado (art. 12).  

 O plano de referência é um modelo de contrato de oferta obrigatória e abrange: 

a) atendimento ambulatorial (consultas médicas em número ilimitado, em clínicas 

básicas e especializadas; serviços de apoio diagnóstico; tratamento e demais procedimentos 

ambulatoriais); 

b) internação hospitalar (atendimento em clínicas básicas/especializadas ou em centros 

de terapia intensiva/similares, com internações sem limitação de prazo, valor máximo e 

quantidade; honorários médicos; serviços de enfermagem e alimentação; exames 

complementares indispensáveis para controle da doença, taxa da sala de cirurgia, inclusive 

materiais utilizados; serviços de remoção do paciente em território brasileiro; despesas de 

acompanhante para pacientes com idade inferior a 18 anos ou superior a 65 anos); 

c) atendimento obstétrico (inscrição assegurada e cobertura assistencial ao recém-

nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou do seu dependente, isentam de carência, 

desde que a inscrição ocorra durante os primeiros trinta dias após o parto); 

d) atendimento odontológico (consultas; exames auxiliares ou complementares; 

procedimentos preventivos de dentística e endodontia; cirurgias orais menores, assim 

entendidas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral). Quanto ao plano 

mínimo, este pode ser oferecido a partir de uma combinação possível de quatro modelos 
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isolados, os quais, por sua vez, também são passíveis de serem ofertados isoladamente. Desse 

modo, a operadora poderá oferecer o plano isolado, aos pares ou em pacotes a serem 

escolhidos pelo consumidor. Os quatro modelos são:  

 a) atendimento ambulatorial; 

 b) internação hospitalar; 

 c) atendimento obstétrico; 

 d) atendimento odontológico.  

 As exigências mínimas obrigatórias a cada um desses modelos são as mesmas 

anteriormente definidas para o plano-referência. 

 Por fim, a modalidade de plano ampliado permite oferecer coberturas mais amplas e 

acomodações mais confortáveis que as já previstas no plano-referência. 

 No que concerne às carências, a Lei 9.656/1998 criou quatro tipos (art.12, inciso V): 

 a) máximo de trezentos dias para partos; 

 b) máximo de cento e oitenta dias para os demais procedimentos previstos no art. 10; 

 c) máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e 

emergência; 

 d) máximo de vinte e quatro meses para casos de doenças preexistentes à época da 

assinatura do contrato, cabendo à operadora o ônus da prova (art. 11). 

 A Lei presume também casos de isenção de carência ou aproveitamento do período 

desta usufruído pelo titular, quais sejam (art. 12, incisos III e VII): 

 a) o recém-nascido está isento de carência se sua inscrição for efetuada até 30 dias 

após o nascimento; 

 b) o filho adotado menor de 12 anos de idade tem direito ao aproveitamento das 

carências já cumpridas pelo consumidor adotante, caso sua inscrição ocorra em até 45 dias 

após o nascimento ou adoção. 

 Conforme o artigo 12, a Lei proíbe que os contratos determinem limitações de prazo 

na internação hospitalar. No artigo 13, a Lei decreta que os contratos sejam renovados 

automaticamente a partir do fim da vigência inicial, sendo vedada a cobrança de qualquer taxa 

a título de renovação. Ainda, no mesmo artigo, ela estabelece a proibição do rompimento 

unilateral de contrato individual ou familiar. Do mesmo modo, proibiu-se a suspensão da 

prestação de serviços ao inadimplente por atrasos de até sessenta dias, consecutivos ou não, 

nos últimos doze meses de vigência do contrato. A Lei em comento, em seu artigo 35, 
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afiançou ao consumidor o direito de escolher por algum dos modelos previstos (plano de 

referência, mínimo ou ampliado). Os ajustes às novas regras ocorreriam sem qualquer perda 

ao consumidor em relação aos períodos de carência cumpridos. 

 Em relação aos planos coletivos, o artigo 30 da referida Lei garante ao empregado que 

se desligar da empresa contratante, os mesmos benefícios do plano de saúde os quais gozava 

quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma seu pagamento integral. A 

continuação no plano de saúde após o desligamento da empresa será de no mínimo seis meses 

e no máximo vinte e quatro meses, considerado o cálculo de um terço do tempo de 

permanência no plano coletivo. Caso aconteça o falecimento do empregado inscrito no plano 

coletivo, fica garantido aos seus dependentes os mesmos direitos que ele teria em caso de 

demissão por justa causa. No acontecimento da aposentadoria, ao inativo que contribuiu pelo 

prazo, lhe é dado à alternativa de permanência como beneficiário, caso o mesmo assuma o 

pagamento integral das mensalidades. 

 Se o aposentado tiver contribuído por dez anos antes da aposentadoria, poderá 

continuar no plano indefinidamente; caso ele tenha contribuído por período inferior, poderá 

manter-se pelo tempo proporcional, isto é, um ano para cada ano de contribuição. 

 Os prestadores de serviços conveniados ou credenciados pelas Operadoras de Planos 

de Saúde são considerados incluídos no contrato principal firmado com o consumidor. 

Destarte, as operadoras são coagidas a mantê-los durante o período de sua validade (Lei 

9.656/1998, art. 17). É dada a opção de substituição dos prestadores de serviços, somente se a 

troca for feita por outro que ofereça os mesmos serviços nas mesmas condições e com a 

mesma qualidade. Neste caso, o consumidor e a ANS devem ser comunicados no prazo 

mínimo de 30 dias. Caso a substituição abranja o consumidor internado, ele terá assegurado o 

direito de permanecer no hospital sem qualquer ônus. 

 Findando este item, a Lei em tela, proíbe no seu artigo 14, em razão da idade ou da 

condição de portador de deficiência, que o consumidor seja impedido de participar de Planos 

de Assistência à Saúde. Constitui-se, por seguinte, uma garantia contra a discriminação e a 

seleção de risco. 

 No que se refere aos serviços a ANS dispõe as seguintes classificações: 

a) Consultas médicas com médicos credenciados ou outros através de reembolso. 

 Este serviço pode ser oferecido, por meio de rede própria ou conveniada ou por 

médicos escolhidos pelo próprio paciente nos casos de planos com direito à livre escolha. 
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Como fator moderador, instrumento de gestão, alguns planos aplicam franquia e outros a co-

participação. 

b) Exames complementares. É obrigatória a cobertura dos exames previstos no rol da 

ANS.  

 c) Atendimento de emergência pré-hospitalar – Cobertura não obrigatória (não está 

incluído no plano de referência ANS), os planos cobrem este tipo de serviço, nos casos de 

acidentes ou situações de risco, com dificuldade de remoção do paciente para a rede 

credenciada. Este serviço é utilizado por algumas operadoras, estrategicamente, como 

instrumento de administração da porta de entrada, hierarquizando a rede de atendimento de 

acordo com a complexidade do caso, ou seja, direciona o paciente para o hospital mais 

indicado para o tipo de procedimento, dentro do custo mais racional. Como por exemplo: 

 a) Atendimento de emergência hospitalar – Cobertura obrigatória (está incluído no 

plano de referência ANS). 

 b) Internação hospitalar – de caráter eletivo ou urgência. 

 c) Terapias ambulatoriais – Cobertura obrigatória (está incluído no plano de referência 

ANS), incluída terapia de substituição renal, quimioterapia e radioterapia. 

Suporte Terapêutico – para pacientes que precisam de suporte pós-alta. 

 

2.3 Os Atores do Cenário da Saúde Suplementar 

 

2.3.1 O Governo 

 

 Desde a década de oitenta do século passado, tínhamos uma economia refreada e sem 

crescimento, as verbas destinadas à área da saúde eram insuficientes e, a Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), foi criada com o intuito de arrecadar 

recursos financeiros para a saúde pública, no entanto, desviou-se do seu fim. 

 Percebemos que a Constituição Federal de 1988, quando se refere aos direitos sociais 

(saúde) não faz menção a correspondente previsão da fonte de recursos para cobertura dos 

ônus econômicos e financeiros, o que nos leva a crer  que a gestão da saúde tem a visão e 

tendências para a iniciativa privada substituir o Estado e não de complementar como está 

previsto no art. 198 da referida constituição.  
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 Para que haja a proteção dos direitos sociais é necessário que o Estado, através de seus 

órgãos, adote medidas ativas e intervencionistas buscando promover os direitos sociais na 

sociedade, em busca do ideal da igualdade material. É preciso garantir um patamar mínimo de 

vida para todos os seres humanos da sociedade brasileira, cabendo ao Estado o dever de 

promover e proteger os direitos sociais, principalmente da parcela da população que não tem 

acesso a esses direitos. 

 O Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 

1990 – foi criado como instrumento complementar de vigilância à saúde. A criação desse 

instituto vem garantindo, de maneira justa, a essa população vantagens na área da saúde sem 

que se leve em conta, à devida avaliação de seu custo final. Criando, desse modo, mais ainda, 

uma barreira à entrada da indústria da saúde suplementar no país, uma vez que, para financiar 

os benefícios dados pelo do Estatuto do Idoso, toda tabela foi reajustada. 

 A Lei 9.656/1998, que trouxe a regulação para o setor de saúde privado e seus mais de 

300 atos normativos com força de lei, foi vista como medida salvadora da saúde. Porém, 

achamos que funcionou para os envolvidos nos processos da saúde, mais como agente 

complicador, do que como um agente facilitador. Pois, sabemos que os planos de saúde são 

considerados vitais para a economia.  

 O Estado vem direcionando sua atenção para as classes menos favorecidas e não tem 

condições de absorver os mais de 40 milhões de usuários do sistema privado com a qualidade 

de atendimento necessária. 

 Em se tratando do compartilhamento com o Estado, a responsabilidade de cuidar da 

saúde de milhares de brasileiros, as Operadoras vêm sendo mortificadas ao longo desses 40 

anos, seja pelo exagero de regulamentações ou pelo abuso de encargos. Uma destas 

inconsequencias é a exigência de reembolso ao Sistema Único de Saúde (SUS), quando os 

associados de um plano utilizam-se do serviço público. 

   

2.3.2 Os Hospitais 

 

  Não são poucos os fatores que levam os Hospitais a fecharem suas portas, vejamos 

alguns motivos: 
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 A dificuldade da rede hospitalar em realizar novos investimentos para melhoria ou 

abertura de novas unidades. A pressão por parte dos fornecedores e de médicos para 

modernização de tecnologia médica de ponta, independentemente de seus custos. 

 A forte pressão das Operadoras nas tabelas de prestação de serviços e negociações 

para o recebimento destes serviços.  

 O fluxo de caixa dos hospitais, até mesmo os maiores, é comprometido e, em alguns 

casos, ocorre à quebra de compromissos financeiros.  

 É instituída uma política de obtenção de resultados a qualquer preço, a exemplo disso, 

nos deparamos com: margens comercialização, criação de taxas, cobranças indevidas, 

internações questionáveis, exames desnecessários, etc., tanto que, ocorre à redução da média 

de permanência e aumento do custo médio por paciente, acarretando no desequilíbrio 

econômico-financeiro, uma vez que, as internações representam aproximadamente valores de 

16% a 18% do custo assistencial total. 

 

2.3.3 Os Médicos 

 

 Não é difícil enumerar os motivos que afetam a qualidade dos serviços médicos 

prestados no país. Podemos observar, não precisando de um olhar muito atento, que o 

excessivo número de Faculdades de Medicina e algumas delas, até mesmo, já se encontram 

em regime pré-falimentar, torna o corpo docente desmotivado e impotente diante dessa 

situação. Diante desse cenário caótico, com uma educação deficiente e, sem investimento, só 

se podem formar médicos com residências médicas restritas. E, por conseguinte, gera um 

desastroso autodidatismo profissional que, é outro agente que trabalha com desequilíbrio 

econômico-financeiro. O resultado do quadro acima é o inconformismo e a infelicidade 

profissional comprometendo, cada vez mais, o relacionamento médico-paciente. 

 O médico tem buscado aprendizado nas operadoras de planos de saúde, porque nelas, 

ele pode ter acesso à tecnologia médica mais avançada, sem critérios e, até mesmo, sem 

responsabilidade. Solicitam exames desnecessários, que na maioria das vezes são mal 

solicitados e, o abuso desses exames, gera um percentual de 38% a 40% do custo total. 

 Existem muitas outras situações a nível ético-profissional como no caso, de imperícias 

e imprudências em números crescentes nos Conselhos Regionais de Medicina. 
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 Houve redução do mercado de trabalho de “medicina particular“ pela queda do poder 

aquisitivo da população, desde os anos oitenta do século passado. 

 Maior oferta de mão de obra, devido à colocação no mercado de milhares de novos 

profissionais, só facilitou a pressão financeira e a imposição de uma remuneração menor no 

mercado de trabalho, mas isso acontece em qualquer outro segmento econômico.  

   

2.3.4 Os Clientes 

 

 Segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), em dezembro de 2008 a Medicina 

Suplementar atende em torno de 52 milhões de pessoas, em todo Brasil, sendo 11 milhões em 

planos exclusivamente odontológicos, de diferentes classes sociais e faixas etárias. As 

principais reclamações dos clientes se referem aos aumentos considerados abusivos, cobertura 

e carência de contratos anteriores a Lei 9656/1998. 

 Dado o histórico de aumentos unilaterais o usuário perdeu o comprometimento e o 

espírito de parceria na utilização do plano, como forma de poder de barganha em suas 

renegociações para uma utilização visando apenas o curto prazo – estou pagando, tenho que 

usar mesmo! 

 E de forma desonesta, alguns chegam a ponto de ceder sua carteirinha para que outra 

pessoa a utilize, esquecendo que a conta tem de ser paga por alguém, uma vez que, a 

“precificação” do seu produto foi realizada por meio do estudo atuarial de apenas uma vida. 

Convém esclarecer, o que significa esta “precificação” (Pricing), constitui-se da atividade de 

marketing preocupada com a colocação de preços para novos produtos e o ajuste de preços 

para produtos existentes, faz parte do composto mercadológico e, do ponto-de-vista do 

consumidor, é elemento inseparável do produto (bem ou serviço). E, é através dessa relação 

que o consumidor pode avaliar a relação custo-benefício ou, em outros termos, sua 

possibilidade de extrair valor do dinheiro que ele dispende. 

 Com o envelhecimento da população brasileira, a concentração de idosos nos planos 

de saúde aumentou e, em virtude disso, aumentou também os riscos, os custos e os preços. 

Isto gera a seleção adversa, ou seja, quem mais usa o plano permanece e quem usa menos, 

sem condições de pagamento, sai, e consequentemente, a reserva técnica deste jovem não é 

constituída para futuras utilizações e, obviamente, esta conta terá de ser paga por alguém. 
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2.3.5 A Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

A Lei nº 9.656/1998, que regula os planos de saúde, completou dez anos em 2008. Foi 

concebida para mitigar o desequilíbrio de dados sobre um serviço entre quem o oferece - no 

caso, as operadoras - e quem os contrata, os indivíduos ou as famílias. Segue-se à 

promulgação dessa lei a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).   

Vinculada ao Ministério da Saúde, a ANS tem como objetivo regular o mercado de Medicina 

Suplementar, que corresponde hoje a 23% da população brasileira, cerca de 40 milhões de 

beneficiários. 

Ao longo dos anos, a Agência avançou muito em seu papel de normatizar e fiscalizar o 

setor. Limitou carências, pôs fim aos limites de internação, proibiu a seleção de risco por 

parte das operadoras e promoveu a implantação de um sistema de troca de informações, além 

de fiscalizar o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras.  

Segundo diversas operadoras, há vários anos a ANS concede reajustes inferiores à 

elevação dos custos médico-hospitalares, que são superiores aos índices convencionais que 

medem as variações de preços de bens e serviços. Segundo elas, o resultado disso, é o 

engessamento desse mercado e, na seqüência, o prejuízo para o consumidor. Este, de um lado, 

passa a ter cada vez menos opções de escolhas, já que diversas operadoras não mais 

comercializam planos individuais. De outro, não gozam dos benefícios da concorrência que 

poderiam usufruir contratando planos a preços inferiores viabilizados pela saudável 

competição. É preciso aproveitar os dez anos de aparato legal, digno de comemoração por 

tudo o que já foi alcançado, para avançar no sentido de termos um mercado normalizado 

regulado e fiscalizado. 

 

2.3.6 As Operadoras 

 

 As Operadoras de Planos de Assistência à Saúde são as empresas e entidades que 

atuam no setor de saúde suplementar oferecendo aos consumidores os planos de assistência à 

saúde. Na visão empreendedora, ao longo do seu processo de evolução, as operadoras de 

planos de saúde prestaram um grande serviço à população brasileira, permitindo o seu acesso 

aos serviços de saúde, uma vez que cobriram uma fatia do espaço deixado pela ineficiência, 
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pela ausência efetiva de determinação política e pela incapacidade de financiamento do setor 

público.  

 Na região sudeste, no início dos anos oitenta do século passado, havia 

aproximadamente 15 milhões de clientes dos planos de saúde (exceto os de planos próprios), 

registrados pela Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE) e pela Federação 

das UNIMED. Esse número revela a persistência e a consolidação das empresas de Planos de 

Assistência à Saúde como alternativa assistencial para os trabalhadores especializados dessa 

região (SILVA, 2003). 

 De um setor que atuava livremente sem qualquer interferência governamental, exceto 

pelos incentivos dados pela compra de serviços pela Previdência Social e pela renúncia fiscal 

das pessoas físicas e empresas que adquirem planos de saúde, a regulação criou fortes 

barreiras à entrada e saída das empresas, retirando do mercado em torno de 1.514 operadoras 

no período 2000 a 2008. Em dezembro de 2003, 2.273 operadoras permaneciam ativas, porém 

em 2008 esse número caiu ainda mais, chegando a 1.762 (ANS, 2009).   

 Entretanto, a regulamentação aumentou o acirramento da concorrência entre as 

empresas do setor, pois as novas regras nivelaram os planos de saúde e trouxeram maiores 

garantias assistenciais para os beneficiários (SILVA, 2003). 

 O número de beneficiários de planos de saúde teve um pequeno incremento se 

comparado ao número informado no cadastro de beneficiários da ANS em 2008 (40,9 

milhões), com o do suplemento saúde da pesquisa PNAD/IBGE, que foi realizada em 1998 

(38,7 milhões). Neste período, os consumidores representaram o elo mais vulnerável do 

mercado, com pouco controle sobre o acesso aos serviços de saúde e a qualidade da 

assistência prestada. 

 Apontadas pela visão dos direitos dos consumidores e defesa da autonomia médica, as 

políticas governamentais se direcionam para também garantir os interesses dos clientes dos 

planos, impedindo as restrições ao atendimento e, portanto, a negação da utilização de 

procedimentos. As ações geradas por essa política diferem do controle da seleção de riscos, 

que é até aceita pelos consumidores, desde que incluída com clareza nos contratos (BAHIA, 

2001). 

 Muitos foram os fatores que contribuíram para que houvesse concentração de riscos e 

diminuição da liquidez das operadoras, os quais se podem descrevê-los: 
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Os avanços da tecnologia médica e farmacêutica, materiais e medicamentos com 

custos crescentes, mesmo dentro do Plano Real (1994), fizeram com que os fornecedores 

indexassem os preços dos produtos ao dólar. Assim como, os custos com as taxas e diárias, 

reajustadas desde o ano 2000; 

O desemprego, a inadimplência e, os reflexos da economia, determinam a redução da 

massa crítica das operadoras; 

A dificuldade de reeducar os beneficiários com programas sociais para administrar e 

reduzir os custos das operadoras, que foi um reflexo da cultura anterior, porque o custo 

assistencial total representava cerca de 80 a 85% do faturamento das Operadoras; 

 O mercado praticava a política de Dumping e até condutas ilícitas, com a finalidade de 

se manter no mercado; 

A pressão da Justiça através de liminares que contribuíram para aumento de custos e, a 

imagem destorcida na sociedade na qual as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 

eram consideradas vilãs, onde a palavra lucro era uma palavra proibida; 

A obrigatoriedade do Plano Referência e o desalinhamento dos preços com os custos 

médico-assistenciais resultaram no desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

individuais. Em conseqüência, as operadoras decidiram interromper o oferecimento de novos 

contratos individuais e os beneficiários com contratos antigos ficaram expostos a severas 

práticas na seleção de acesso. No médio prazo, o prejuízo nos contratos individuais vigentes 

pode não ser compensado pelo lucro dos contratos coletivos. Nessa situação, o risco de 

insolvência das operadoras pode aumentar significativamente, (Wanick, 2002). 

 

2.4 As Estratégias do Setor para se Manter no Mercado 

 

Durante as últimas quatro décadas, as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde, 

vêm arremessando-se na atualização e acrescentamento de sua estrutura, na qualificação 

profissional, na aplicação e incremento da medicina preventiva e no atendimento à legislação. 

Muitas operadoras faliram, as que se mantêm no mercado não podem arcar com o ônus da 

falência do serviço público e, precisam de ferramentas para viabilizar a tomada de decisão. 

Conforme julgamento de Bahia (2001), a instituição de políticas regulatórias fez com 

que as empresas de Saúde Suplementar revissem suas estratégias, uma vez que, diversos 

fatores passaram a atuar como barreiras à entrada de novos concorrentes nesse mercado: a 
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exigência de reserva técnica, o controle e reajustes de preços, a vedação da suspensão ou da 

rescisão unilateral de contratos, a exigência da relação contratual com consumidores e, 

também, aspectos que envolvem a cobertura assistencial oferecida por tais empresas. A 

exigência de cobertura mínima conduziu a uma padronização dos serviços ofertados e a 

produtos mais homogêneos.  

A regulação pública dos planos privados de saúde busca a construção de novas relações 

de compartilhamento de riscos envolvidos na prestação de assistência à saúde entre Estado, 

operadoras de saúde, prestadores de serviço saúde, fornecedores, empresas empregadoras e 

usuários. É necessário aperfeiçoar os instrumentos já implantados, ampliar a sua efetividade e 

proceder aos ajustes decorrentes dos impactos do processo na organização e gerenciamento do 

sistema, de forma a garantir uma melhoria constante e sustentável na assistência à saúde dos 

usuários, ressaltando que a expansão do setor é requisito indispensável para sua viabilidade 

futura (BAHIA, 2001). 

Nesse aspecto, o preço parece ser um elemento básico, uma vez que a legislação 

estabeleceu padrões mínimos de serviços, ou coberturas, que todos precisam atender. Uma 

vez que o mercado está sob forte disputa, a diferenciação de produtos fica mais distante como 

arma de concorrência e o preço não pode ser superior ao dos competidores. Isso não impede 

que diferenciações ocorram na prática em termos da tradição do mercado, na abrangência e 

qualidade da rede credenciada ou referenciada, bem como em termos de algumas 

diferenciações nos produtos (alguns planos e seguros podem incluir odontologia, psicologia, 

fonoaudiologia etc.). Nesses casos, há margem para diferenciação de preços, principalmente 

quando comparadas as opções oferecidas pelas operadoras. Lima (2004). 

 Robles & Robles Júnior (2005) constataram em sua pesquisa intitulada “Estratégia em 

Gestão da Saúde: Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde” que as missões e os 

objetivos das Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (OPPAS) necessitam ser 

reformuladas com a participação da cadeia prestadora de serviços e, comunicada de forma 

mais efetiva aos stakeholder (partes interessadas). As parcerias e as terceirizações é um 

instrumento aliado as OPPAS, parecem atender às tendências observadas nos 

empreendimentos em geral. Quanto à rede de credenciados, parece que as OPPAS, ainda não 

têm uma definição clara da real importância desse relacionamento, ou seja, ainda não 

percebem os credenciados como sendo parte integrante das OPPAS, que se semelham um 

colaborador interno, ou que é um parceiro, que está correndo os mesmos riscos e benefícios. 
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Embora os gestores não percebam a importância dessa ferramenta estratégica, os autores da 

área de gestão estratégica, entendem que esse conceito está em franca evolução. Se fosse 

considerá-los como integrantes do time, na qualidade de front office, eles seriam os principais 

executores das  formulações estratégicas das operadoras, fortificando, ainda mais a equipe. 

Para que as OPPAS obtenham êxito e para que as pessoas possam usufruir a contento de suas 

ações de modo eficaz, a gestão estratégica é fundamental para sustentação e continuidade 

dessa prestação de serviços. Algumas OPPAS já abriram os olhos para a necessidade da 

gestão profissional e do refinamento dos seus processos, a partir de suas estratégias. O 

prosseguimento e a manutenção desses empreendimentos dependem disso. Propostas de 

integração entre governo, instituições de ensino, OPPAS, profissionais, fornecedores, 

sociedade, empresas, entidades e beneficiários, tanto na gestão estatal, como na privada, são 

adequadas. Ao planejar serviços para a saúde, deve-se ter em mente o segmento e o tipo de 

serviço demandado, prospectando riscos, políticas de parcerias e ações governamentais, 

sinergizando o impacto desse conjunto de atividades.  

 Ainda segundo Robles & Robles Júnior (2005), a Saúde é, constitucionalmente, direito 

de todos e dever do Estado, e é um meio para melhoria da qualidade de vida coletiva. Esse 

enfoque deve estar centrado na estratégia global das OPPAS. O consumo de serviços de saúde 

depende do social, cultural, pessoal e psicológico, e deve ficar claro que as estratégias 

preventivas podem reduzir custos e sustentar ações voltadas à consecução desse propósito. As 

atividades não devem ter caráter só assistencialista, mas, principalmente preventivo e num 

processo que promova o desenvolvimento de práticas sociais, criando nova cultura, com 

mudanças que possam reduzir problemas de saúde, automaticamente redirecionando e 

diminuindo riscos, custos e preços. O domínio da formulação, implantação e gestão 

estratégica é fundamental. A integração desta trilogia para OPPAS também pode, ser objeto 

de estudo para futuras pesquisas.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Antes de entrarmos no capítulo que trata dos fatores que estimularam os serviços de 

saúde no Recife e seus impactos sobre a economia local, é oportuno trazer a tona algumas 

opiniões sobre o estudo do pólo médico do Recife. 

 Segundo Lima (2004) “A formação do Pólo Médico do Recife, até meados da década 

de noventa do século passado não se deu por acaso”, ocorreu em função da situação macro-

econômica positiva daquele momento, e também pelo fato de que as capitais nordestinas não 

dispunham de tecnologia de ponta. Desse modo, atraíam milhares de pessoas fazendo com 

que naquele momento 35% dos atendimentos do pólo fossem de pessoas oriundas de outros 

estados. 

 Com a implantação do Plano Real, houve a chamada estabilização econômica, que 

afetou o mercado de assistência médica no Recife e em todo Brasil. 

 Segundo ainda Lima (2004), a partir de então o Pólo Médico começou a declinar. Uma 

das principais causas foi a diminuição do número de usuários de planos de saúde de 1,3 

milhões em 1995 para menos 750 mil em 2001. 

 Em paralelo a esses fatos, a desvalorização do real depois da crise de janeiro de 1999, 

a construção de estruturas hospitalares em algumas capitais do nordeste fizeram diminuir o 

fluxo de pessoas 

 Os Prestadores de serviços passaram a uma competição acirrada e em busca de 

“diferencial” passaram a investir desordenadamente e sem nenhum estudo de viabilidade em 

equipamentos importados de alto custo e com a demanda em baixa gerou obviamente 

resultados econômicos negativos. 

 Em decorrência de tudo isso começou o processo de falência de várias instituições 

dando início assim ao processo de crise do Pólo Médico do Recife, e os operadores de planos 

de saúde passaram a ser o “Bode Expiatório” dos empresários da Saúde, que por sua vez 

também estavam em péssima situação em conseqüência da ampliação das coberturas 

instituída pela lei N° 9.656/1998 sem poder repassar o aumento dos custos para as 

mensalidades. 

 Lima (2004) argumenta e conclui após trabalho de pesquisa de campo no Pólo Médico 

do Recife com Prestadores de serviços de saúde, Operadores de Planos de Saúde (Medicina de 

grupo, seguradoras, cooperativas e de autogestão) e fornecedores (Produtos e serviços), que 
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culminou na realização de um “workshop”, onde após a execução de trabalhos de grupos para 

discussão dos vários temas elencados, terminou e propôs ações que envolvem todos os atores 

do Pólo a serem tomadas no sentido de criar maiores condições de viabilidade ao Pólo Médico 

do Recife. 

 Já Pimentel (2006), em sua dissertação intitulada “O Pólo Médico do Recife e a 

Globalização”, diz que o Pólo Médico do Recife tem suas fragilidades.  Os hospitais públicos 

não possuem infra-estrutura para suportar a população pobre do Grande Recife. Assim o 

Sistema Único de Saúde (SUS), a priori, só faz aumentar o número das estatísticas do pólo 

médico, principalmente com relação aos números de hospitais e de estabelecimentos voltados 

para rede de saúde, mas não dando qualidade para a população que utiliza esse setor. 

 Segundo Pimentel (2006) a população do Grande Recife só utiliza o sistema privado 

se tiver condições para pagar todos os devidos custos ou se tiver planos de saúde. Caso não 

possua nenhum desses requisitos à sociedade, que neste caso é a carente, que não usufruirá do 

conforto, do bom atendimento e principalmente da gigantesca área de atuação do setor 

privado. Com isso ficará restrito aos hospitais públicos que, com grandes restrições, não 

possuem qualidade para atender toda população do Grande Recife ficando desta forma 

“esquecida” nos corredores dos hospitais. 

 O Recife como toda metrópole de um país em desenvolvimento possui contrastes 

paradoxais com relação ao uso dos setores da economia. O setor de saúde é só mais um 

exemplo para ressaltar a disparidade social entre as classes, que cada vez mais gera 

complicações para organização da sociedade. A velocidade entre os setores públicos e 

privados é real e desumana, enquanto um, possui tecnologia de ponta (privado), atendimento 

selecionado, instalações adequadas, materiais e equipamentos de última geração. O outro 

(público) não possui na sua maioria das vezes, a quantidade e qualidade de enfermeiros, 

médicos, maqueiros para atender a população pobre que não possui condições para utilizar os 

hospitais privados do pólo médico do Recife. 

 O autor diz ainda, que em função dos fatos mencionados, pode-se dizer que na própria 

cidade do Recife (que é um lugar singular por possuir características históricas, sociais e 

econômicas diferentes de outros locais) possui duas características. Ou seja, possui duas faces, 

numa mesma moeda, numa, as pessoas têm o que é de mais moderno para o seu atendimento, 

por possuírem condições financeiras para tal e, assim está inserida no Pólo Médico do Recife. 

Noutra, que a população não desfruta dessa qualidade de vida, tendo um atendimento precário 
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com equipamentos que não são de última geração. Contudo o problema hoje das cidades de 

países em desenvolvimento é a grande disparidade entre as classes sociais, que por conta do 

modo de produção capitalista gera cada vez mais uma fragmentação e individualidade.  

 O autor concentrou seus estudos no Estado de Pernambuco, focando-se na capital 

Recife no setor médico-hospitalar denominado por alguns autores de Pólo Médico do Recife. 

Destacam-se no Pólo Médico do Recife, os seus hospitais que possuem grande porte e 

variedade e uma diversidade com relação à área de atuação, equipamentos de ponta e médicos 

especializados nas diversas áreas de atuação. O setor público médico-hospitalar tem grandes 

problemas de infra-estrutura física e humana, acarretando com isso grande disparidade entre 

as classes sociais. O que é visto então são em uma mesma cidade (Recife) dois tipos de 

população uma rica e vinculada à globalização, porque tem a possibilidade de utilizar os 

melhores equipamentos e profissionais. Enquanto que a outra sofre para obter atendimentos 

precários em hospitais com diversos problemas estruturais. 

 Recife, analisado por meio do setor médico-hospitalar, é constituído por um palco de 

atuação estratégica de uma classe minoritária. E que essa classe é quem dá a forma singular 

do local. 

 Guimarães (2004) aponta os fatores mais relevantes que impulsionaram os serviços de 

saúde no Recife e seus impactos sobre a economia local. Ele examinou sua estrutura, 

dimensão e as relações entre o núcleo do pólo e seus elos complementares. 

 O autor diz que teve vários fatores que influenciaram o surgimento do Pólo, ou seja, a 

presença das instituições de formação de pessoal vinculado aos serviços médicos no Recife, a 

existência das escolas de medicina e enfermagem e também, o processo mais geral pelo qual 

passaram no País, os serviços médicos e, em particular, o processo de mercantilização 

associado ao surgimento de um complexo conjunto de instituições que deram suporte à 

consolidação dos serviços privados de saúde, em todo País, sobretudo, nos grandes 

aglomerados urbanos. 

 Guimarães (2004), afirmou ainda, que a fase mais favorável para a população foi a do 

processo de estabilização monetária (plano real), que possibilitou, no Recife e em vários 

grandes centros urbanos nacionais, a migração de parcela da população dos serviços públicos 

de saúde – que sofreram um processo de deterioração na qualidade – para os serviços 

privados, através das várias modalidades de seguros de saúde, o que repercutiu 

significativamente na oferta de mais serviços, até o final dos anos de 1990 
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, quando a renda e o emprego passaram a apresentar desaceleração e declínio. 

 Segundo Guimarães (2004), o Pólo Médico do Recife, aproveitou as condições 

favoráveis e consolidou-se com uma estrutura muito complexa, com um núcleo que se irradia 

por diferentes atividades, tanto voltadas para os serviços, como para as atividades comerciais 

e, para a indústria. Os dados que foram obtidos pelo autor, mostrou a dimensão do Pólo, seus 

núcleos e os elos complementares, e o papel relevante que ele desempenha na geração de 

emprego e renda e no impacto sobre os fornecedores de insumos, equipamentos e serviços. As 

informações coletadas sobre o Pólo Médico do Recife evidenciaram três períodos distintos. O 

primeiro destaca a expansão do núcleo do Pólo, entre 1996 e 1998 e, posteriormente uma fase 

intermediária de declínio entre 1999 e 2000, e por último um movimento de recuperação nos 

últimos anos da série considerada. 

 Guimarães (2004), diz que o Pólo Médico de Recife tem um potencial a ser utilizado e 

que o mesmo seja através de estratégicas adequadas no sentido de que se atinja um estágio 

mais avançado, a fim de transformá-lo no cluster no sentido da palavra. 

 Concluímos que, as idéias dos autores se fundem, ou seja, elas se coadunam, e nos 

levam a um mesmo entendimento, principalmente, no que se refere ao potencial do Pólo 

médico de Recife e suas condições favoráveis para implantação de novas empresas no setor 

da saúde.  

 A melhoria na qualidade de vida da população é outro fator que ficou evidenciado 

pelos autores, o que irá favorecer a entrada e, a expansão de novas operadoras de planos de 

assistência à saúde. 

  Os autores afirmam ainda, que o Pólo Médico do Recife é um empreendimento 

consolidado, porém para desenvolver mais ainda, é necessário vê-se como um Pólo, ou seja, 

todos os participantes têm que pensar e agir coletivamente, num ambiente de “ganha-ganha”, 

onde todos possam obter seus ganhos da forma mais equilibrada possível, formando assim 

realmente uma cadeia de valor. 

 Dando continuidade as idéias dos autores acima mencionados, procuraremos analisar 

com dados mais recentes que a cidade de Recife e sua RMR, continuam sendo um ambiente 

propício para a instalação e/ou fusões de novas operadoras de plano de assistência á saúde. 
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4. METODOLOGIA 

 Na coleta de informações, foram feitas pesquisas e leituras variadas sobre referências 

bibliográficas que versam sobre o tema, tais como: leituras de livros, artigos, periódicos, 

revistas especializadas, teses e dissertações, sites da internet, dentre outros 

 Para analisarmos a cobertura populacional do setor de saúde suplementar, levamos em 

consideração três elementos, que juntos representam essa cobertura, são eles: as operadoras, 

os prestadores de serviço (por meio de suas unidades de saúde) e os beneficiários. 

 A comparação desses elementos com o Sistema Único de Saúde (SUS) pode nos 

ajudar a esclarecer os motivos que teriam levado à instalação das operadoras, ao atendimento 

de seguros e planos privados nos estabelecimentos de saúde, e mesmo a uma aproximação da 

adequação do número de beneficiários em determinadas localidades. Deste modo, teremos as 

respostas para alguns questionamentos tais como: Teriam os municípios de pequeno porte 

uma cobertura menor que a dos municípios de médio e de grande porte, com maior poder 

econômico e renda de seus habitantes? Qual a participação relativa dos beneficiários, 

considerando o total dos contratos antes da lei no 9.656/1998 (planos antigos) e após a lei 

(planos novos)? 

 Segundo estudos realizados por (Costa & Pinto, 2002) e (Siqueira, 2002) mostraram 

que, nas cidades de pequeno e médio porte (menos de 80.000 habitantes), a participação das 

modalidades de Saúde Suplementar é menor que a prestação de serviços mediante o SUS, 

enquanto que nas cidades com mais de 80.000 habitantes, a supremacia dos planos de saúde já 

ocorria desde 1992, expandindo-se ainda mais em 1999. Outro fator importante a ser 

considerado na relação entre os beneficiários e as operadoras em relação aos prestadores de 

serviços de saúde, faz menção à questão da avaliação do gasto, receita e poupança das 

famílias, estudado para os anos de 1987 e 1996 a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF/ IBGE) por Reis (2001). 

 Há um fator muito significante, que diz respeito à própria abrangência populacional 

dos seguros e planos de assistência à saúde. Faremos alguns questionamentos, que nos 

ajudarão a entender esta análise: Qual o perfil da população brasileira que é coberta por 

planos de assistência à saúde? Quais as faixas etárias? Qual a modalidade de Operadora 

(Seguradora Especializada em Saúde, Medicina de Grupo, Cooperativa Médica, etc.) 

predomina? Existem desigualdades de cobertura, segundo as unidades da federação do Brasil?  
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 Para respondermos a esses questionamentos, dentre outros, fizemos a junção de alguns 

bancos de dados, oriundos de levantamentos realizados recentemente, junto com os bancos de 

dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em particular nos Cadastros de 

Operadoras e de Beneficiários. 

 Para analisarmos o comportamento da cobertura dos serviços de saúde suplementar, 

incorporamos como categorias de análise, as unidades da federação, separando-se: capitais, 

regiões metropolitanas, exceto capitais e demais municípios ("municípios do interior"). Esta 

preferência na análise dos dados é importante, especialmente para os censos desenvolvidos 

pelo IBGE, onde nem sempre, são coletados dados no nível de agrupamento municipal. A 

separação da capital como um único município para análise é fundamental para evitar o efeito 

comum de distorção das estatísticas a ela associadas, quando a mesma aparece agregada à 

região metropolitana ou à própria unidade da federação. Por outro lado, a exclusão das 

capitais do subgrupo formado pelas regiões metropolitanas facilita a compreensão da 

participação absoluta e relativa dos demais municípios da região metropolitana na composição 

do perfil de cada unidade da federação em que esta existe. As variáveis complementares 

consideradas são: faixa etária e número de habitantes, ou seja, o porte populacional. 

 A distribuição considerada no capítulo 3 foi feita mediante a elaboração de Gráficos  e 

Tabelas, que tomou como base os municípios das capitais brasileiras, o que reforça, por um 

lado, o aspecto de concentração da população coberta por planos de saúde nas áreas urbanas, 

que possuem as maiores coberturas (em especial, nas capitais e áreas metropolitanas das 

regiões Sudeste e Sul do Brasil), que por outro lado, apontam uma baixa cobertura nas 

capitais e áreas metropolitanas das regiões Norte e Nordeste do Brasil, todos estes fatos 

surgiram segundo o IPEA, 2001, a partir da reestruturação econômica do país, porque nas 

duas últimas décadas, houve um processo de consolidação dos conglomerados urbanos 

metropolitanos e não-metropolitanos, este fato nos ajuda a explicar o motivo das capitais e, 

dos municípios de médio e grande porte (entre 50.001 e 200.000 habitantes), apresentar taxas 

de cobertura de planos de saúde superiores a dos demais municípios de menor porte 

populacional 

 Finalmente para concluirmos o trabalho, analisamos o PIB da região a fim de justificar 

a evolução da renda da população o que fará com que haja um crescimento na contratação de 

planos de assistência a saúde no Recife e sua RMR. 
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5. DADOS DAS OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE NO BRASIL, RECIFE E SUA REGIÃO METROPOLITANA 

 

5.1 Dados a Nível Nacional de Operadoras de Planos Privados de Assistência à 

Saúde  

 

 O mercado de planos de saúde no Brasil começou a se desenvolver na metade da 

década de cinqüenta do século vinte, quando empresas do setor público reverteram recursos 

próprios e de seus empregados para financiar ações de assistência à saúde. Mais tarde, a 

assistência médico-hospitalar foi incluída entre os benefícios oferecidos aos funcionários das 

recém-criadas empresas estatais. 

 No setor privado, as indústrias do ramo automobilístico, sobretudo as estrangeiras, 

foram as primeiras a implantar os sistemas assistenciais. Essas empresas vieram preencher 

uma lacuna deixada pelo atendimento público de saúde. Na década de sessenta do século 

vinte, os convênios médicos entre empresas empregadoras e empresas médicas (cooperativas 

médicas e empresas de medicina de grupo), mediados pela Previdência Social, ganharam um 

impulso, mas não havia ainda leis que a regulamentassem.  

 O mercado se expandiu e, em 1988, a Constituição Federal, além de estabelecer a 

atribuição do Estado de assegurar o direito à saúde dos cidadãos pela criação de um sistema 

nacional de saúde, garantiu o setor de assistência médico-hospitalar e permitiu a oferta de 

serviços de assistência à saúde pela iniciativa privada, sob o controle do Estado. Condicionada 

no texto constitucional a uma estrita regulação do Estado, a participação da iniciativa privada 

no sistema de saúde brasileiro envolveu dez anos de negociações no Congresso Nacional até 

ser definida pela Lei 9.656/1998.  

De acordo com a ANS, o setor de Planos Privados de Assistência à Saúde é composto 

por 1.515 operadoras incluindo 400 que operam exclusivamente planos odontológicos e em 

dezembro de 2008, o mercado registrou 40,9 milhões de vínculos de beneficiários de planos 

de assistência médica (com ou sem odontologia) e 11,1 milhões de planos, exclusivamente 

odontológicos. Estes valores indicaram um crescimento, no último ano, de 4,9% nos planos de 

assistência médica e 19,0% nos exclusivamente odontológicos. As taxas de coberturas já 

atingem 21,6% da população brasileira considerando-se a população com aproximadamente 
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190 milhões de brasileiros segundo projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) Esta taxa de cobertura foi avaliada como consistente pela ANS. (ANS, 2009). 

 Segundo a Lei nº 9.656/1998, artigo 1º, define-se por operadoras de planos privados de 

assistência à saúde: toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado, independente da forma 

jurídica de sua constituição, que ofereça tais planos mediante contraprestações pecuniárias, 

com atendimento em serviços próprios ou de terceiros. 

 As operadoras são compostas por oito modalidades. São elas: administradoras, 

cooperativas médicas, cooperativas odontológicas, instituições filantrópicas, autogestões 

(patrocinadas e não patrocinadas), seguradoras especializadas em saúde, medicina de grupo e 

odontologia de grupo. 

 O atual cenário ilustra uma predominância das Cooperativas Médicas com mais de 

50% de market share do mercado nacional, conforme ilustra o Gráfico 1. A segunda maior 

participação é das empresas de Medicina de Grupo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fontes: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 12/2008, RPS - ANS/MS - 12/2008 e 
Cadastro de Operadoras - ANS/MS- 12/2008. Nota: O registro da ANS só é obrigatório para os planos 
comercializados após a Lei 9656/98.  

 

 

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos planos de saúde com 

beneficiários por  modalidade da operadora (Brasil - dezembro/2008). 

 

Fontes: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 

12/2008, RPS - ANS/MS - 12/2008  

 

De acordo com a legislação específica um plano de saúde pode oferecer dois tipos de 

cobertura: a cobertura integral do “Plano Referência” ou a cobertura integral por segmento 

(ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia ou odontológico).  

A abrangência geográfica - que deve ser especificada no contrato - pode alcançar um 

município (abrangência municipal), um conjunto de municípios, um estado (cobertura 

estadual), um conjunto de estados ou todo o país conhecida como cobertura nacional. 
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 As formas de contratação são classificadas em: 

 a) Individual ou Grupo familiar, com personalidade de pessoa física, é o contrato 

assinado entre um indivíduo e uma operadora de planos de saúde para assistência à saúde do 

titular do plano (individual) ou do titular e de seus dependentes (familiar);  

 b) Coletivo com patrocinador, são os planos contratados por pessoa jurídica com 

pagamento da mensalidade total e, ou parcialmente (co-participação) paga à operadora pela 

pessoa jurídica contratante;   

 c) Coletivo sem patrocinador, também de personalidade jurídica com mensalidade 

integralmente paga pelo beneficiário diretamente à operadora. 

 O Gráfico 2 indica uma tênue diferença dos planos coletivos em relação aos planos 

individuais. A tendência é de crescimento de planos coletivos ao longo do tempo, em função 

do crescimento econômico previsto para os próximos anos, e com isso a contratação de mais 

pessoas oriundas da expansão e criação de novas empresas, daí ensejará a contratarão de mais 

planos de assistência a saúde para seus empregados. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 2 - Distribuição percentual dos planos de saúde com 

beneficiários, por tipo de contratação (Brasil - dezembro/2008) 

 
Fontes: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 

12/2008, RPS - ANS/MS- 12/2008  

 

5.2 Beneficiários de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde no 

Brasil 

 

Observando o Gráfico 3, pudemos avaliar que a indústria da Saúde Suplementar no 

Brasil apresentou um crescimento significativo. Ao longo dos últimos oito anos, o setor 
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obteve um crescimento intenso em mais de 10 milhões de usuários se evidenciando como um 

mercado em desenvolvimento. 
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Gráfico 3 – Evolução de Beneficiário, período: de 2000 a 2008 

 

Fonte: Elaboração do autor com base de dados do Sistema de 

Informações de Beneficiários - ANS/MS - 12/2008 

 

Estes números representam um crescimento de 25%, considerando o período 

compreendido entre os anos de 2000 a 2008.  

Segundo o Censo IBGE 2007, a população brasileira é de 183.987.291 habitantes, logo, 

entendemos, que cerca de aproximadamente 23% da população brasileira é assistida por 

planos de assistência à saúde. 

Na Tabela 1, averiguamos a atual distribuição dos Beneficiários no país, nela 

observamos que a região sudeste aparece com predominância (66,2%) do total em relação às 

demais regiões, indicando que a base econômica das Operadoras de Saúde Suplementar está 

localizada nessa região. Averiguamos também, que há um equilíbrio entre as regiões sul e 

nordeste apresentando uma participação de 13,4 e 12,3% respectivamente. Se comparadas 

com as demais regiões, as regiões norte e centro-oeste apresentam pouca representatividade.  

Considerando a população estimada pelo IBGE para 2008 que é de 189,613 milhões, e 

confrontá-la com os dados da Tabela 1, verificamos que existe uma evidência das regiões sul 

e sudeste, que tem 50% da população assistida por planos de assistência a saúde. A região 



Capítulo 5     Dados das Operadoras de Planos de Assistência  a  

   Saúde  no Brasil, Recife e sua Região Metropolitana 

 

44 

 

centro oeste aparece com 15% e a norte com 8,4%, enquanto que a região nordeste tem 9,5% 

de participação no mercado. Na região nordeste o estado de Pernambuco se destaca com 

13,6%, mas ainda é um número muito aquém se comparado com as regiões sul e sudeste. 

Tabela 1 - Beneficiários de planos de saúde por cobertura 

assistencial, época e tipo de contratação do plano, segundo 

Grandes Regiões e Unidades da Federação (Brasil - dez/2008)  
 

Assistência médica com ou sem odontologia 

Novos Antigos 

Grandes 

Regiões e 

Unidades da 

Federação 

Total 
Total Coletivo Individual Total Coletivo Individual 

Não 

Informado 

Brasil 40.910.631 30.338.716 23.895.975 6.442.741 10.571.915 6.366.619 2.047.747 2.157.549 

Norte 1.273.121 915.628 663.635 251.993 357.493 213.810 32.626 111.057 

Rondônia 99.250 59.511 42.078 17.433 39.739 21.966 8.504 9.269 

Acre 41.189 25.124 18.915 6.209 16.065 12.130 1.613 2.322 

Amazonas 365.024 298.317 273.155 25.162 66.707 47.255 4.342 15.110 

Roraima 9.533 4.075 3.836 239 5.458 3.156 229 2.073 

Pará 637.985 443.535 265.770 177.765 194.450 109.629 10.972 73.849 

Amapá 60.779 42.220 25.296 16.924 18.559 8.752 3.338 6.469 

Tocantins 59.361 42.846 34.585 8.261 16.515 10.922 3.628 1.965 

Nordeste 5.031.190 3.386.948 2.286.679 1.100.269 1.644.242 843.967 374.775 425.500 

Maranhão 286.746 175.807 135.591 40.216 110.939 56.440 25.832 28.667 

Piauí 165.663 121.300 93.001 28.299 44.363 31.379 4.153 8.831 

Ceará 861.854 641.467 419.400 222.067 220.387 124.428 55.987 39.972 

Rio Grande do 

Norte 
408.622 293.157 185.134 108.023 115.465 51.881 24.897 38.687 

Paraíba 306.796 143.312 77.245 66.067 163.484 96.683 30.328 36.473 

Pernambuco 1.186.905 813.034 455.400 357.634 373.871 199.314 96.863 77.694 

Alagoas 266.004 189.391 108.353 81.038 76.613 40.405 12.815 23.393 

Sergipe 16.810 146.701 104.699 42.002 70.109 34.122 13.125 22.862 

Bahia 1.331.790 862.779 707.856 154.923 469.011 209.315 110.775 148.921 

                                              Continua na página seguinte 



Capítulo 5     Dados das Operadoras de Planos de Assistência  a  

   Saúde  no Brasil, Recife e sua Região Metropolitana 

 

45 

 

 

 
                                Continuação da Tabela 1 

         

Assistência médica com ou sem odontologia 

Novos Antigos 

Grandes 

Regiões e 

Unidades da 

Federação 

Total 
Total Coletivo Individual Total Coletivo Individual 

Não 

Informado 

Sudeste 27.082.457 20.514.521 16.337.771 4.176.750 6.567.936 3.895.922 1.404.891 1.267.123 

Minas Gerais 4.159.394 2.878.411 2.352.009 526.402 1.280.983 814.295 173.269 293.419 

Espírito Santo 910.690 702.105 557.749 144.356 208.585 122.980 46.662 38.943 

Rio de Janeiro 5.191.040 3.595.321 2.666.625 928.696 1.595.719 945.458 280.679 369.582 

São Paulo 16.821.333 13.338.684 10.761.388 2.577.296 3.482.649 2.013.189 904.281 565.179 

Sul 5.472.213 4.042.995 3.335.358 707.637 1.429.218 1.009.110 178.761 241.347 

Paraná 2.005.238 1.549.387 1.195.704 353.683 455.851 253.951 111.976 89.924 

Santa Catarina 1.324.792 866.313 740.339 125.974 458.479 381.769 31.752 44.958 

Rio Grande do 

Sul 
2.142.183 1.627.295 1.399.315 227.980 514.888 373.390 35.033 106.465 

Centro-Oeste 2.051.432 1.478.512 1.272.506 206.006 572.920 403.765 56.674 112.481 

Mato Grosso do 

Sul 
357.928 270.385 235.757 34.628 87.543 60.610 18.795 8.138 

Mato Grosso 290.330 238.622 210.394 28.228 51.708 39.687 4.852 7.169 

Goiás 606.944 431.441 335.082 96.359 175.503 115.399 16.390 43.714 

Distrito Federal 796.230 538.064 491.273 46.791 258.166 188.069 16.637 53.460 

Exterior 146 6 24 72 50 45 5 0 

UF não 

Identificada 
72 16 2 14 56 0 15 41 

 
Fontes: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 

12/2008, RPS - ANS/MS - 12/2008 e Cadastro de Operadoras - 

ANS/MS- 12/2008.  
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Na Figura 1, podemos conferir a atual situação de cobertura dos estados brasileiros com 

seus percentuais de cobertura. 

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro apresentam mais de 30% da população 

coberta. Esse fator se dá devido, ao número de operadoras e a densidade demográfica que os 

referidos estados possuem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Taxa de cobertura dos planos de assistência médica  

por Unidades da Federação (Brasil - dezembro/2008) 

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 12/2008 

   

Conforme ilustra o Gráfico 4, o plano hospitalar é o mais procurado por consumidores 

Individual ou Grupo Familiar.  O Plano Referência que é predominante por sua característica 

de plano total, ou seja, toda segmentação assistencial está num único produto, por isso, ele é o 

mais procurado pelos consumidores de personalidade jurídica (planos coletivo). Um aspecto 

muito interessante é com relação aos planos exclusivamente odontológicos, no qual sua 

contratação é quase que totalmente efetuado por grupos empresariais. Isso nos leva a crer que 

as empresas estão preocupadas em manter a saúde bucal de seus empregados. 
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Gráfico 4 - Distribuição percentual dos beneficiários de planos 

de saúde por segmentação assistencial e tipo de contratação 

do plano (Brasil - dezembro/2008) 

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 12/2008 

 

No Gráfico 5, visualizamos que as faixas etárias de 0 a 59 anos são as mais 

consumidas por beneficiários nos planos coletivos. Os planos coletivos prevêem em seus 

contratos, além dos empregados, seus agregados: cônjuge e filhos, o que torna mais fácil e 

acessível o preço para este trabalhador optar por um plano de saúde para toda família. Na 

modalidade individual, as faixas etárias acima de 60 anos são as mais procuradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição percentual dos beneficiários de planos 

de assistência médica por tipo de contratação do plano e 

faixas etárias (Brasil - dezembro/2008) 

 

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 12/2008 
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Analisando o Gráfico 6, observamos a predominância entre as empresas de Medicina de 

Grupo e as Cooperativas Médicas com mais de 70% da participação do mercado. As empresas 

de Autogestão e as Seguradoras Especializadas em Saúde totalizam um pouco mais de 20% e 

as Filantrópicas têm uma inexpressiva participação. Se considerarmos a cobertura 

exclusivamente odontologia, a modalidade Odontologia de Grupo domina o mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Distribuição percentual dos beneficiários de planos 

de saúde por modalidade da operadora, segundo cobertura 

assistencial (Brasil - dez/2008) 

 

Fontes: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 

12/2008 e Cadastro de Operadoras/ANS/MS - 12/2008 

   

 Considerando que pouco mais de 20% da população brasileira está coberta por 

Assistência à Saúde Privada e um Sistema Único de Saúde em decadência, podemos dizer que 

o mercado brasileiro de empresas de Planos de Assistência à Saúde tende a crescer muito ao 

longo dos próximos anos. 

  

5.3 O Cenário da Cidade do Recife e sua Região Metropolitana 

 

5.3.1 As Características da Cidade do Recife 

   

 Recife, capital de Pernambuco, situa-se no litoral nordestino, é uma das três maiores 

aglomerações urbanas da Região Nordeste. Ocupa uma posição central, a uma distância em 

torno de 800 km das outras metrópoles, Salvador e Fortaleza, disputando com elas o espaço 

estratégico de influência na Região.  
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 A cidade de Recife representa o núcleo da Região Metropolitana, mantendo uma 

estreita relação com o espaço desta Região, a qual se sobressai na sua dinâmica interna e 

externa. E, ainda, sob qualquer aspecto que se queira destacar (demográfico, cultural, 

econômico, político-institucional, ambiental, patrimônio histórico, dentre outros), o Recife é a 

síntese mais significativa desse contexto.  

 O Recife apresenta uma superfície territorial de 220 km2 e limita-se ao norte com as 

cidades de Olinda e Paulista, ao sul com o município de Jaboatão dos Guararapes, a oeste com 

São Lourenço da Mata e Camaragibe, e a leste com o Oceano Atlântico. Segundo os dados do 

recenseamento de 2007, a Cidade do Recife contém uma população de 1.533.580 habitantes, 

correspondendo a 18% da população do Estado, e a 44% da RMR, o que lhe propicia uma 

densidade demográfica de 6.970 habitantes/km2. 

O desenvolvimento econômico do Recife se deu a partir do setor terciário, desde quando 

a cidade se destacava pela sua função de intermediação comercial com Portugal, através da 

exportação do açúcar. Hoje, as atividades comerciais e de prestação de serviços são 

predominantes e responde por 95% de todo o valor da riqueza gerada. São atividades ligadas 

ao terciário moderno, de comércio e de serviços, em que se destacam shoppings e grandes 

supermercados, serviços médicos, de informática e de engenharia, consultoria empresarial, 

ensino e pesquisa, atividades ligadas ao turismo, entre outras.  

 O Recife se tornou também, um reconhecido centro universitário e de produção do 

conhecimento, atraindo pessoas que aqui chegam a busca de conhecimento de ponta nas 

diversas áreas e setores. Alguns pólos se constituíram e hoje se destacam como o de 

tecnologia da informação, o médico, o de serviços técnicos especializados (nas áreas de 

consultoria, marketing, propaganda, advocacia, engenharia e prestação de serviços 

educacionais), dentre outros.  

 A cidade abriga quatro Universidades de porte (UFPE, UFRPE, UPE, UNICAP), além 

de faculdades isoladas e novos empreendimentos privados de ensino de terceiro grau, que 

contam com mão-de-obra especializada e alta capacidade de pesquisa e de desenvolvimento 

tecnológico. Também vem se afirmando como reduto de cursos de pós-graduação em níveis 

de especialização, mestrado e doutorado.  

 Apesar do desempenho da economia formal, com uma base econômica relativamente 

moderna, o Recife ainda se encontra fortemente ligado à chamada economia informal. 
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Persiste uma enorme rede de atividades vinculadas ao comércio e serviços informais que 

mantém ocupada uma significativa parcela da população, gerando riqueza e conferindo à 

cidade uma característica bem peculiar.  

A 35 km do Recife, entre Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, o Complexo Industrial 

Portuário de Suape ocupa uma área de 13,5 mil hectares, que salta aos olhos da população, 

atrai investimentos nacionais e estrangeiros e se tornou garantia certa de arrecadação nas 

próximas décadas. O pólo vive seu melhor momento, com uma carteira de US$ 15 bilhões de 

investimentos, 96 grandes empresas, dez empreendimentos em implantação e mais US$ 10 

bilhões em novos negócios acertados até 2010. 

 É também no Complexo que estão o Estaleiro Atlântico Sul, o maior da América 

Latina, e a Refinaria General Abreu e Lima, um dos maiores projetos em obras na área de 

petroquímica. Ao todo, foram criados 47,7 mil empregos na construção, 12,5 mil na operação 

e mais de 200 mil indiretos (Isto é Dinheiro, 2008). 

 

5.3.2 Os Aspectos do Pólo Médico da Cidade do Recife 

 

Segundo a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), na 

área de saúde, Pernambuco possui 3.509 estabelecimentos (15% do Nordeste) e 21.293 leitos 

para internação (18% do Nordeste). Só na Região Metropolitana do Recife, há: 110 hospitais; 

10 mil leitos hospitalares; 38 estabelecimentos nos setores de fabricação de produtos 

farmacoquímicos, e medicamentos para uso humano e veterinário e de materiais para usos 

médicos, hospitalares e odontológicos e 19 estabelecimentos no setor de fabricação de 

aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, odontológicos e de aparelhos 

ortopédicos. 

Indicadores como esses ajudaram a fazer do Recife o núcleo do chamado Pólo 

Médico, uma espécie de condomínio de empresas do setor (hospitais, clínicas, laboratórios, 

etc) que fatura algo em torno de 135 milhões de dólares por ano e gera 200 mil empregos. 

Cerca de 20 mil pessoas utilizam os serviços do pólo por dia. O setor está tão bem 

estruturado, em termos de porte, qualidade, modernidade e avanço tecnológico, a ponto de o 

Pólo Médico ocupar no Estado, o segundo lugar no ranking nacional. AD Diper (2008). 
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A cidade do Recife destaca-se no contexto nordestino, não só exclusivamente neste, 

por causa da existência de um grande número de unidades de prestação de serviços de saúde 

e, em cuja procedência se localiza os grandes hospitais públicos, tal como um com mais de 50 

anos de existência e uma Faculdade de Medicina fundada ainda no início do século XX. 

A importância e a potencialidade econômica do setor de saúde do Pólo Médico do 

Recife podem ser medidas conforme a Tabela 2, pela geração de emprego e renda. 

 

Tabela 2: Recife – Emprego formal e estabelecimentos nas 

atividades que integram o núcleo e os elos do Pólo Médico, 2000 

 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS-Caged), apud 

Guimarães Neto et al. (2003). 

 

  O crescimento do Pólo Médico do Recife estimulou o surgimento de outras 

atividades complementares, que vão desde a indústria farmacêutica, o comércio varejista de 

produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de medicamentos, 

serviços de planos de saúde até a produção de softwares e formação de recursos humanos e de 

pesquisa. 

A modernização e a infra-estrutura de unidades hospitalares e geração de tecnologia de 

ponta em exames de altas complexidades, colaborou para que o Pólo Médico do Recife fosse 

reconhecido nacionalmente por Operadoras de porte e com atuação nacional, passando elas a 

investirem no local. 

ATIVIDADES DO 

NÚCLEO E DOS ELOS 

DO PÓLO 

EMPREGO ESTABELECIMENTO 
EMPREGO/ 

ESTABELECIMENTO 

Núcleo da cadeia 18.834 1.825 10 

Atendimento hospitalar 9.608 128 75 

Urgência e emergência 214 15 14 

Atenção ambulatorial 649 250               3 

Serviços de 

complementação 

diagnóstica e terapêutica 

3.129 304 10 

Outros profissionais de 

saúde 
2.003 790 3 

Outras atividades de 

atenção à saúde 
3.231 338 10 
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Uma das explicações para essa projeção do Pólo Médico do Recife, segundo Siqueira 

(2003), é a origem nos Centros Médicos das Universidades Federais e Estaduais de 

Pernambuco, voltados para o ensino de qualidade e a pesquisas acadêmicas. Com as duas 

Universidades de Medicina e vários cursos na área de saúde propiciando além da formação de 

médicos, enfermeiros, laboratoristas, bioquímicos, radiologistas entre outros, para atuarem 

nas instituições da rede pública e privada. Esses Centros Médicos oferecem cursos de 

graduação e pós-graduação e residência médica. 

 

5.4 Dados de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde na 

Cidade de Recife e sua Região Metropolitana 

 

O crescimento do chamado Pólo Médico do Recife, concentrado no bairro da Ilha do 

Leite proporcionou atividades de produção e manutenção de equipamentos, serviços de 

informática e automação, produção de medicamentos, de roupas profissionais, de 

descartáveis, de gases e etc, entre outros, serviços de lavanderia, de esterilização, de coleta e 

tratamento de lixo, de hospedagem e de comercialização. A abrangência de clínicas, centros 

de diagnósticos, laboratórios e hospitais, tem procurado seguir as tendências internacionais, 

incorporando tecnologias de ponta e crescendo em escala. 

Com um contexto de destaque no nordeste pela experiência de um grande número de 

unidades de prestação de serviço de saúde, com procedência de grandes hospitais de porte, 

formação profissional alinhada a tradicionais universidades de medicina e tecnologia de 

ponta. Percebe-se, neste contexto, que a cidade do Recife assume proporções para a atuação 

de um panorama favorável para a atuação de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde. 

Neste cenário, os serviços de plano de saúde no Recife vêm ampliando 

expressivamente sua base em termos de usabilidade terceirizada das suas unidades e 

estabelecimentos de saúde, de suas instalações, em termos de leitos e ainda na disponibilidade 

da tecnologia de ponta em medicina diagnóstica. 
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A Tabela 3 indica o dinamismo das Operadoras de Planos de Saúde na cidade e 

Região Metropolitana do Recife.  

Tabela 3 - Beneficiários de planos de saúde por cobertura 

assistencial, época e tipo de contratação do plano, segundo 

Grandes Regiões e Regiões Metropolitanas das Capitais 

(Brasil - dez/2008) 

Assistência médica com ou sem odontologia 

Novos Antigos 

Grandes 

Regiões e 

Unidades da 

Federação 

Total 
Total Coletivo Individual Total Coletivo Individual 

Não 

Informado 

Brasil 40.910.631 30.338.716 23.895.975 6.442.741 10.571.915 6.366.619 2.047.747 2.157.549 

Norte 1.273.121 915.628 663.635 251.993 357.493 213.810 32.626 111.057 

Rondônia 99.250 59.511 42.078 17.433 39.739 21.966 8.504 9.269 

Acre 41.189 25.124 18.915 6.209 16.065 12.130 1.613 2.322 

Amazonas 365.024 298.317 273.155 25.162 66.707 47.255 4.342 15.110 

Roraima 9.533 4.075 3.836 239 5.458 3.156 229 2.073 

Pará 637.985 443.535 265.770 177.765 194.450 109.629 10.972 73.849 

Amapá 60.779 42.220 25.296 16.924 18.559 8.752 3.338 6.469 

Tocantins 59.361 42.846 34.585 8.261 16.515 10.922 3.628 1.965 

Nordeste 5.031.190 3.386.948 2.286.679 1.100.269 1.644.242 843.967 374.775 425.500 

Maranhão 286.746 175.807 135.591 40.216 110.939 56.440 25.832 28.667 

Piauí 165.663 121.300 93.001 28.299 44.363 31.379 4.153 8.831 

Ceará 861.854 641.467 419.400 222.067 220.387 124.428 55.987 39.972 

Rio Grande do 

Norte 
408.622 293.157 185.134 108.023 115.465 51.881 24.897 38.687 

Paraíba 306.796 143.312 77.245 66.067 163.484 96.683 30.328 36.473 

Pernambuco 1.186.905 813.034 455.400 357.634 373.871 199.314 96.863 77.694 

Alagoas 266.004 189.391 108.353 81.038 76.613 40.405 12.815 23.393 

Sergipe 16.810 146.701 104.699 42.002 70.109 34.122 13.125 22.862 

Bahia 1.331.790 862.779 707.856 154.923 469.011 209.315 110.775 148.921 

Sudeste 27.082.457 20.514.521 16.337.771 4.176.750 6.567.936 3.895.922 1.404.891 1.267.123 

Minas Gerais 4.159.394 2.878.411 2.352.009 526.402 1.280.983 814.295 173.269 293.419 

Espírito Santo 910.690 702.105 557.749 144.356 208.585 122.980 46.662 38.943 

Rio de Janeiro 5.191.040 3.595.321 2.666.625 928.696 1.595.719 945.458 280.679 369.582 

                                              Continua na página seguinte 
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                                Continuação da Tabela 3 

São Paulo 16.821.333 13.338.684 10.761.388 2.577.296 3.482.649 2.013.189 904.281 565.179 

Sul 5.472.213 4.042.995 3.335.358 707.637 1.429.218 1.009.110 178.761 241.347 

Paraná 2.005.238 1.549.387 1.195.704 353.683 455.851 253.951 111.976 89.924 

Santa Catarina 1.324.792 866.313 740.339 125.974 458.479 381.769 31.752 44.958 

Rio Grande do 

Sul 
2.142.183 1.627.295 1.399.315 227.980 514.888 373.390 35.033 106.465 

Centro-Oeste 2.051.432 1.478.512 1.272.506 206.006 572.920 403.765 56.674 112.481 

Mato Grosso do 

Sul 
357.928 270.385 235.757 34.628 87.543 60.610 18.795 8.138 

Mato Grosso 290.330 238.622 210.394 28.228 51.708 39.687 4.852 7.169 

Goiás 606.944 431.441 335.082 96.359 175.503 115.399 16.390 43.714 

Distrito Federal 796.230 538.064 491.273 46.791 258.166 188.069 16.637 53.460 

Exterior 146 6 24 72 50 45 5 0 

UF não 

Identificada 
72 16 2 14 56 0 15 41 

 

Fontes: Sistema de Informações de Beneficiários - ANS/MS - 

12/2008 e Cadastro de Operadoras/ANS/MS - 12/2008 

 

 Numa checagem entre as cidades de Recife, Salvador e Fortaleza, consideradas como 

as Regiões Metropolitanas mais populosas do Nordeste. Salvador, com aproximadamente 

3.700.000 habitantes, Fortaleza, com aproximadamente 3.500.000 habitantes e o Recife, com 

aproximadamente 3.750.000 habitantes, podemos constatar que das Regiões Metropolitanas 

mencionadas, Recife é a mais atendida por Assistência à Saúde Privada, com cerca de 26% da 

população. 
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Tabela 4a - Beneficiários de planos de saúde por cobertura 

assistencial, segundo  Capitais (Brasil - dezembro/2008) 

CAPITAIS BENEFICIÁRIOS 

POPULAÇÃO 

APROXIMADA, 

APENAS DAS 

CAPITAIS 

PERCENTUAL DA 

POPULAÇÃO 

ASSISTIDA POR 

PLANOS DE 

SAÚDE 

Fortaleza 660.128 2.500.000 26,40% 

Recife 642.845 1.600.000 40,18% 

Salvador 696.995 3.000.000 23,23% 

 

Fonte: Autor com base de dados do Sistema de Informações de 

Beneficiários - ANS/MS - 12/2008  

 

Tabela 4b - Beneficiários de planos de saúde por cobertura 

assistencial, segundo Grandes Regiões e Regiões Metropolitanas 

das Capitais (Brasil - dezembro/2008) 

REGIÕES 

METROPOLITANAS DAS 

CAPITAIS 

BENEFICIÁRIOS 

POPULAÇÃO 

APROXIMADA, DAS 

REGIÕES 

METROPOLITANAS 

PERCENTUAL DA 

POPULAÇÃO 

ASSISTIDA POR 

PLANOS DE 

SAÚDE 

Fortaleza 755.913 3.500.000 21,60% 

Recife 988.103 3.750.000 26,35% 

Salvador 872.312 3.700.000 23,58% 

 

Fonte: Autor com base de dados do Sistema de Informações de 

Beneficiários - ANS/MS - 12/2008  

 

Segundo dados da ANS de dezembro de 2008 e analisando as Tabela 4a e 4b que 

contém dados de beneficiários e população aproximada das capitais e Regiões Metropolitanas 

de Fortaleza, Recife e Salvador respectivamente, e com base nestas informações observamos 

que tanto a cidade do Recife como a Região Metropolitana do Recife estão à frente das outras 

duas capitais e Regiões Metropolitanas analisadas, com uma taxa de 40% e 26% 

respectivamente, da população assistida por planos de assistência à saúde. 
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PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ASSISTIDA POR PLANOS DE 
SAÚDE - Recife Capital
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Gráfico 7 – Percentual da população assistida por planos de saúde 

nas principais capitais do Nordeste 

 

Fonte: Elaboração do autor com base de dados do Sistema de 

Informações de Beneficiários - ANS/MS - 12/2008 

  

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ASSISTIDA POR PLANOS DE 
SAÚDE - Região Metropolitana do Recife
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Gráfico 8 – Percentual da população assistida por planos de saúde 

nas principais Regiões Metropolitanas  do nordeste 
 

Fonte: Elaboração do autor com base de dados do Sistema de 

Informações de Beneficiários - ANS/MS - 12/2008  
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Comparando com a média nacional, que é de aproximadamente 26%, a cidade do 

Recife está bem à frente, mas perde para capitais do eixo sul/sudeste, que tem uma média em 

torno de 50% da população coberta. Mas se levarmos em conta as Regiões Metropolitanas, há 

um equilíbrio entre as três maiores capitais do nordeste.  

Conforme Lima (2004), o total de usuários ou “vidas” já foi de 1,3 milhões no início 

dos anos de 1990, tendo decrescido significativamente em vista da deterioração nos níveis 

salariais e da queda de emprego formal na Região Metropolitana do Recife. 

Hoje vivemos um momento econômico diferente daquela época, onde já é possível 

constatar a recuperação de diversos setores, e que especificamente no setor de planos de saúde 

é possível observar esta recuperação, porém ainda sem atingir os níveis do início dos anos de 

1990. Com isto, observamos que existe um mercado muito grande para ser explorado na 

cidade do Recife, e principalmente na Região Metropolitana. 

 

Tabela 5 - PIB das cidades da Região Metropolitana do Recife e 

os percentuais de participação dos mesmo na região. 

PIB 
Preços 
Correntes Percentual Per Capita Percentual 

  R$ x 1000 % R$ % 
Recife 14.279.476 47,3 9.604 7,0 
Jaboatão 3.967.613 13,1 6.298 4,6 
Cabo 3.870.940 12,8 23.279 16,9 
Ipojuca 2.871.460 9,5 43.251 31,5 
Olinda 1.551.178 5,1 4.066 3,0 
Paulista 1.003.352 3,3 3.481 2,5 
Igarassu 710.068 2,4 7.948 5,8 
Abreu e Lima 505.650 1,7 5.312 3,9 
Itapissuma 407.530 1,4 18.509 13,5 
Camaragibe 383.253 1,3 2.666 1,9 
S.Lourenço 310.279 1,0 3.346 2,4 
Moreno 215.968 0,7 3.972 2,9 
Itamaracá 62.926 0,2 3.488 2,5 
Araçoiaba 37.195 0,1 2.182 1,6 

- - - 137.401 - 
Total 30.176.889 100 8.248,84 100 

   
 
Fonte: IBGE (2004) 

 

O Complexo Industrial e Portuário de Suape é o mais completo pólo para a localização 

de negócios industriais e portuários da Região Nordeste. Dispondo de uma infra-estrutura 

completa para atender às necessidades dos mais diversos empreendimentos, Suape tem atraído 



Capítulo 5     Dados das Operadoras de Planos de Assistência  a  

   Saúde  no Brasil, Recife e sua Região Metropolitana 

 

58 

 

um número cada vez maior de empresas interessadas em colocar seus produtos no mercado 

regional ou exportá-los para outros países. 

É possível constatar na tabela acima, a importante colocação do município de Ipojuca 

na participação do PIB da Região Metropolitana do Recife, situação esta apurada em 2004, o 

que significa que com um crescimento anual em mais de 20%, maior do que os outros 

municípios, e deve alcançar o segundo lugar em muito pouco tempo. 

Segundo o Governo do Estado de Pernambuco, hoje existem 70 empresas instaladas 

no complexo, gerando mais de 5.500 empregos diretos, e segundo as projeções do próprio 

governo esse número deverá chegar a 33.000 empresas em 2020. Esses números nos remete 

para uma evolução do setor industrial e de serviços que influenciará positivamente na 

evolução em novas contratações para as empresas de assistência a saúde no Recife e sua 

Região metropolitana. 

Apontamos a seguir as principais Operadoras de Assistência Médicas Com ou Sem 

Odontologia, que tem maior participação no mercado, presentes em Recife incluindo a Região 

Metropolitana: 

 

Operadoras da modalidade Autogestão: 

a) Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco – Recife; 

b) Fundação Compesa de Previdência e Assistência – Recife; 

c) Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Recife; 

d) Fundação Celpe de Seguridade Social – Recife; 

e) Sindicato dos Funcionários Integrantes do Grupo de Auditores do Tesouro 

 Estadual de Pernambuco – Sindifisco - PE - Recife 

 

Operadoras da modalidade Medicina de Grupo: 

a) Grupo Serviços de Medicina Ltda – Recife; 

b) União Assistência Médica Ltda – Recife; 

c) Saúde Samaritano Ltda – Olinda; 

d) Vip Saúde Ltda Epp – Olinda; 

e) Excelsior Med Ltda – Olinda; 

f) Viva Planos de Saúde Ltda – Olinda; 
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g) Ops - Planos de Saúde S.A – Olinda; 

h) Mms Plano de Saúde Ltda – Paulista; 

i) Recife Meridional Assistência Médica Ltda – Paulista. 

 

Operadoras da modalidade Cooperativas Médicas: 

a) Unimed Pernambucana - Fed. das Coop. Médicas Pernambucanas – Recife; 

b) Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico – Recife; 

c) Unimed Guararapes Cooperativa de Trabalho Medico Ltda - Jaboatão dos 

 Guararapes. 

 

 Conforme Tabela 6 e Gráfico 9, que dá a distribuição de beneficiários por modalidade 

de operadoras, percebemos a liderança das Operadoras de Medicina de Grupo em relação as 

demais modalidades, com uma participação de 53%, fator esse, que se distingue muito em 

relação ao Cenário Nacional. Pois, são as Cooperativas Médicas, a modalidade que compõe a 

maior participação de mercado.  

 

Tabela 6 -  Distribuição de beneficiários por modalidade de  

operadoras (Recife e RMR – dez/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor com base de dados do Sistema de Informações de 

Beneficiários - ANS/MS - 12/2008 e Cadastro de 

Operadoras/ANS/MS - 12/2008 

 

MODALIDADE BENEFICIÁRIOS 

 Autogestão 78.734 

 Cooperativa Médica 127.776 

 Filantropia 12 

 Medicina de Grupo 342.163 

 Seguradora Especializada em Saúde 94.160 

Total 642.845 
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Gráfico 9 -  Distribuição percentual de beneficiários por 

modalidade de operadoras (Recife e RMR – dez/2008) 

 

Fonte: Autor com base de dados do Sistema de Informações de 

Beneficiários - ANS/MS - 12/2008 

 

Com relação ao tipo de contratação, observamos na Tabela 7 e no Gráfico 10, que o 

comportamento dos beneficiários é similar ao do mercado nacional, ou seja, há uma 

predominância dos contratos coletivos, cuja participação é de 57% e estes são contratados 

exclusivamente por pessoa jurídica. 

 

Tabela 7 - Distribuição de beneficiários por tipo de 

contratação (Recife e RMR – dez/2008) 

CONTRATAÇÃO BENEFICIÁRIOS 

Individual ou Familiar 230.780 

Coletivo 366.742 

Não Informado 45.323 

Total 642.845 

 

Fonte: Autor com base de dados do Sistema de Informações de 

Beneficiários - ANS/MS - 12/2008 e Cadastro de 

Operadoras/ANS/MS - 12/2008 
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Gráfico 10 - Distribuição percentual de beneficiários por tipo 

de contratação (Recife e RMR – dez/2008) 

 

Fonte: Autor com base de dados do Sistema de Informações de 

Beneficiários - ANS/MS - 12/2008  
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Na Tabela 8 e no Gráfico 11, observamos que a preferência por segmentação é de 

planos hospitalar com obstetrícia + ambulatorial com mais de  65% da participação de 

mercado.  

 

Tabela 8 - Distribuição de beneficiários por segmentação 

(Recife e RMR – dez/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor com base de dados do Sistema de Informações de 

Beneficiários - ANS/MS - 12/2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SEGMENTAÇÃO BENEFICIÁRIOS 

Referência 51.011 

Hosp. c/ Obstetrícia + Ambulatorial + Odonto 151.819 

Hosp. c/ Obstetrícia + Ambulatorial 281.844 

Hosp. c/ Obstetrícia + Odonto 2.684 

Hosp. c/ Obstetrícia 10.061 

Hosp. s/ Obstetrícia + Ambulatorial + Odonto 51.974 

Hosp. s/ Obstetrícia + Ambulatorial 41.352 

Hosp. s/ Obstetrícia + Odonto 2.545 

Hosp. s/ Obstetrícia 1.076 

Ambulatorial + Odonto 1 

Ambulatorial 3.231 

Não Informado 45.247 

TOTAL 642.845 
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Gráfico 11 - Distribuição percentual de Beneficiários por 

segmentação (Recife e RMR – dez/2008) 

 

Fonte: Autor com base de dados do Sistema de Informações de 

Beneficiários - ANS/MS - 12/2008  



Capítulo 7  Conclusão e Sugestões 

 

64 

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS E PERSPECTIVAS FUTURAS: 

UMA VISÃO EMPÍRICA DO MERCADO 

 

 Ao analisarmos a população da cidade do Recife que é coberta por planos de saúde e 

compararmos com a média nacional, que é de aproximadamente 26%, vemos na Tabela 4 que 

o Recife está acima dos valores nacionais. Mas se levarmos em conta os dados das Regiões 

Metropolitanas, vemos que há um equilíbrio entre as três maiores capitais do Nordeste 

(Recife, Salvador e Fortaleza) que passam a ter valores em torno dos 18%, e Recife 

especificamente, está abaixo da média nacional e principalmente do eixo sul/sudeste que tem 

uma média em torno de 50% da população coberta. Com isto, observamos que existe um 

mercado potencial a ser explorado em Recife e sua Região Metropolitana. 

Quando avaliamos a distribuição dos planos por tipo de contratação (individual e 

coletivo), verificamos que existe uma predominância dos planos coletivos, com 

aproximadamente 53% do total de usuários. Neste tipo de contratação, os beneficiários podem 

não ter nenhuma participação no pagamento do valor das mensalidades do plano de 

assistência à saúde, ou podem participar pagando parcialmente (com co-participação), ou até 

mesmo, podem ter que pagar todo o valor (sem participação da empresa). Ainda sobre este 

assunto, é importante acrescentar que, os planos coletivos não são submetidos aos aumentos 

definidos pela ANS, o reajuste é feito com base na livre negociação entre as partes (empresa x 

operadora), o que possibilita um preço ainda mais acessível. O preço da mensalidade ficará 

cada vez menor, em função do número de empregados que a empresa possui, ou seja, o poder 

de barganha dela dependerá da quantidade de empregados. 

Analisando os dados da distribuição por faixa etária, compreendemos que as faixas de 

20 anos a 39 anos são as mais consumidas por beneficiários dos planos coletivos, 

provavelmente esta característica ocorre, quando os jovens atingem a maior idade e entram no 

mercado de trabalho. A partir dos 40 anos os planos coletivos sofrem uma queda gradativa, 

motivada principalmente pelo envelhecimento da classe trabalhadora, que ao se aposentarem 

vão migrando para os planos individuais ou grupo familiar. Observamos também, que as 

faixas etárias acima de 60 anos são as mais procuradas para contratação individual, onde uma 

grande parte dos beneficiários, que estão dentro dessas faixas etárias, é a classe dos 

aposentados, ou seja, os trabalhadores, ao se aposentarem terão que contratar um plano 
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individual, com mensalidade bem mais elevada em relação às praticadas para os planos 

coletivos, isto acontece na época mais frágil de suas vidas.  

A Lei nº 9.656/1998 que regulamenta o setor dispõe de algumas regras para 

permanência do empregado no plano de assistência à saúde, que podemos citar: a) O 

aposentado pode permanecer no plano pelo mesmo período de tempo que contribuiu como 

empregado da empresa; b) Se o aposentado trabalhou por mais de dez anos, ele permanece no 

plano até a empresa mudar de Operadora; c) Se o empregado foi demitido e ele não tem 

tempo para se aposentar, o mesmo estará coberto por um período de até 12 meses, vai 

depender do tempo que o mesmo trabalhou na empresa. Vale salientar, que somente algumas 

empresas de autogestão atendem aos aposentados pelo resto da vida  

É importante esclarecer, que os planos coletivos incluem em seus contratos, além do 

empregado, seus agregados, ou seja, seus dependentes, o que torna mais fácil e acessível o 

preço para o trabalhador optar por eles. 

 Na distribuição dos beneficiários por modalidade de operadoras, realizamos consultas 

a corretores especializados na área de vendas de plano de saúde da Região Metropolitana do 

Recife sobre a preferência dos beneficiários na modalidade de Medicina de Grupo, os mesmos 

nos informaram que este fato ocorre, porque esta modalidade de plano tem preços mais 

acessíveis para população, especialmente, as classes menos favorecidas (Classes C, D e E). As 

Cooperativas Médicas atingem uma classe com poder de compra maior e, também oferecem 

serviços diferenciados. O fato das Cooperativas Médicas terem participação maior na média 

nacional, provavelmente advém, porque a média da renda da população das Regiões Sul e 

Sudeste estão acima da média da Região Nordeste. 

 Avaliando a distribuição de beneficiários por segmentação, vemos um destaque 

especial para os planos com obstetrícia. O que demonstra, que as mulheres estão preocupadas 

com o acompanhamento médico durante a gestação, onde elas fazem bom uso dos planos de 

saúde com esta finalidade. Desta feita, percebemos que existe um mercado a ser explorado 

pelas Operadoras para este segmento. 

O crescimento do chamado Pólo Médico do Recife, concentrado no bairro da Ilha do 

Leite proporcionou atividades de produção e manutenção de equipamentos, serviços de 

informática e automação, produção de medicamentos, de roupas profissionais, de 

descartáveis, de gases e etc, entre outros, serviços de lavanderia, de esterilização, de coleta e 

tratamento de lixo, de hospedagem e de comercialização. A abrangência de clínicas, centros 
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de diagnósticos, laboratórios e hospitais tem procurado seguir as tendências internacionais, 

incorporando tecnologias de ponta e crescendo em escala. 

A cidade do Recife se destaca no Nordeste por possuir um grande número de unidades 

de prestação de serviço de saúde, por ter grandes hospitais de porte e, por uma formação 

profissional alinhada a tradicionais universidades de medicina e tecnologia de ponta. Diante 

desta conjuntura, percebemos que ela possui um cenário favorável para a atuação de 

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde.  

 Pernambuco tornou-se foco de interesse de empresas hospitalares, operadoras e grupos 

de medicina diagnóstica. Desde o ano de 2007, o estado tem sido alvo de investimentos na 

área da saúde. A Novartis injetou US$ 500 milhões em uma fábrica de vacinas na região. 

Durante o ano de 2008, tivemos em Pernambuco algumas aquisições de empresas do setor de 

saúde favorecendo grupos de outros estados a se fortalecerem com essas obtenções. Algumas 

delas foram: a Medial Saúde adquiriu o Grupo Saúde e passou a ser a maior operadora de 

Pernambuco; Grupo Cearense Hapvida adquiriu o Grupo Santa Clara; a NKB, braço do 

Fleury, comprou os laboratórios Dilab, Dalmo Oliveira e Paulo Loureiro; A Viva Planos de 

Saúde, sediada no Rio Grande do Norte adquiriu a ASL, empresa de planos de saúde de 

Recife; e a Rede D’Or, sediada no Rio de Janeiro, adquiriu parte dos hospitais Esperança e 

Prontolinda, além de ter assumido a gestão do hospital São Marcos. Todas as transações 

envolveram empresas que já tinham unidades de saúde próprias. 

 Mas, conforme o até então presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo 

(ABRAMGE), Wanderley, informa que várias outras empresas já possuem suas próprias 

unidades de saúde e estão ampliando esses pontos de atendimento médico. Como exemplos, 

podemos citar: a Unimed Recife que já tem três hospitais próprios, a Hapvida, até o ano que 

vem, vai reativar o antigo Hospital João XXIII e, a Saúde Excelsior acaba de inaugurar um 

centro médico em Olinda. 

 Flávio Wanderley, afirma ainda, que este fato já vem ocorrendo há mais de dois anos e 

hoje, com muito mais frequência. A verticalização (nome técnico do fenômeno) vem para 

favorecer a redução de custos das empresas e também melhorar o serviço prestado ao usuário. 

Mas ninguém parou de fazer auditoria médica, porque sempre se procura o melhor modo de 

reduzir os gastos sem prejudicar o serviço. Fica mais fácil até comparar a planilha de custos 

com os hospitais de terceiros que continuam na rede credenciada. 
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 No ano de 2008, o então diretor corporativo e comercial do grupo D’Or, Geraldo 

Mattos, disse que “em Pernambuco, uma das explicações para a chegada dos grandes grupos 

de saúde ao estado está no aumento do número de pessoas com acesso aos planos de saúde”. 

 Acreditamos que o mercado pernambucano está no foco das grandes Operadoras de 

Planos de Assistência à Saúde, principalmente por causa do crescimento da economia do 

estado, que se deu pela chegada dos grandes investimentos oriundos do governo federal junto 

com o governo estadual. Alguns desses investimentos estão localizados no Porto de Suape, 

que faz parte da Região Metropolitana de Recife, onde deve aumentar ainda mais o volume de 

negócios com a entrada em operação do estaleiro e a construção da refinaria da Petrobrás. 

Outro grande investimento no estado será a construção de uma fábrica da Perdigão. Merece 

destaque também, a duplicação da BR 101, que vai evidenciar ainda mais, Recife como centro 

logístico de distribuição. Todos estes investimentos vão gerar mais empregos e renda. Deste 

modo, espera-se um crescimento ainda maior no setor da Saúde Suplementar, que se dará com 

a procura por planos privados de assistência à saúde.  

 Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Pernambuco está 

entre os oito estados brasileiros com mais de um milhão de beneficiários de plano de saúde. É 

possível perceber pelos dados da ANS que Pernambuco tem crescido, e a tendência é de um 

incremento até mesmo maior, tanto pela chegada de grandes empresas, que dão assistência à 

saúde aos seus empregados, como pelo crescimento da economia. 

 Mais um fator que irá favorecer a entrada ou a expansão de Operadoras de Planos de 

Assistência à Saúde em Pernambuco, especificamente na RMR é a portabilidade de planos 

entre as Operadoras. Que se deu por meio da Resolução Normativa de nº186, que trata das 

regras gerais da portabilidade nos planos de saúde, ela foi publicada no dia 15 de janeiro de 

2009 na edição do Diário Oficial da União, mas suas regras só entraram em vigor em abril, 

apenas para os consumidores que possuírem planos de saúde individual ou familiar, 

contratados depois de 1999, com a portabilidade os beneficiários terão a possibilidade de 

mudar de Operadora de Assistência à Saúde Suplementar sem a necessidade de cumprir novas 

carências. Os dados da ANS de dezembro de 2008 apontam que a medida vai abranger cerca 

de 6,4 milhões de beneficiários de planos individuais ou grupo familiares novos ou adaptados, 

que representa um percentual de 15,7% do total de beneficiários de planos de assistência 

médica.
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 A ampliação dos planos de saúde no Brasil, nas três últimas décadas, pode-se indicar 

que contou com a expansão das grandes Operadoras de Assistência à Saúde e, com o apoio do 

padrão de financiamento público por meio dos incentivos governamentais. 

 Nessa atual conjuntura, não se pode ignorar que este mercado tende para uma 

capacidade de promover cada vez mais a qualificação da saúde, mesmo que na saúde privada, 

não só na Região Metropolitana do Recife, mas também no Estado de Pernambuco. O 

histórico de crescimento do Brasil nos últimos dez anos demonstra que a consolidação de 

políticas sociais e os órgãos regulamentadores buscam resultados comuns. 

 A recuperação econômica que acontece no Brasil apesar da crise nesse ano de 2009, 

propicia que haja uma recuperação na contratação de Planos de assistência médica aos níveis 

da década de noventa do século passado, e também como vimos em particular do 

desenvolvimento e crescimento econômico do Complexo de Suape, onde os números apontam 

para mais de 5.500 empregos diretos já existentes, algo em torno 12.000 empregos indiretos, e 

uma previsão de chegar ao final da próxima década com 33.000 empregos diretos. 

 Todos esses números são de extrema importância para o setor de Planos de saúde, pois 

é aumento direto da renda e da quantidade de empregos formais em empresas de grande porte, 

que nos leva a uma associação direta do crescimento da demanda por este tipo de serviço, 

tanto na contratação individual como principalmente na contratação de planos coletivos. 

 Analisando tudo o que foi colocado neste estudo, podemos apurar que os serviços de 

Saúde Suplementar em Recife têm demonstrado um crescimento contínuo e consistente, e 

mais especificamente no Pólo Médico da Cidade do Recife que têm evidenciado uma 

potencialidade favorável para o crescimento deste setor em específico. O Pólo Médico do 

Recife tem importância fundamental, não apenas pelo seu nível de empregabilidade, mas 

também, pela sua estrutura e nível de qualidade. Comprovamos este perfil, pela atuação de 

operadoras de nível nacional, atuando no mercado da Região Metropolitana de Recife, quando 

se utiliza dessa estrutura, por meio de credenciamentos terceirizados. O setor ainda apresenta 

na cidade do Recife liderança em relação às demais capitais do nordeste. No entanto, na 

comparação com o estado de Pernambuco esta dinâmica não apresenta o mesmo quadro, pois 

o estado tem apenas de 5% a 10% da população coberta por planos de assistência à saúde; o 
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que nos leva crer que o mercado pelas razões já comentadas anteriormente, deverá crescer 

muito. 

 Ademais, avaliamos que o mercado do Recife e Região Metropolitana se equiparam 

com os indicadores nacionais no que tange as características de tipo de contratação e tipo de 

segmentação. Ao mesmo tempo, observamos que há uma desconexão relacionada à questão 

da participação de mercado que é ocupado em sua maior parte pelas operadoras de medicina 

de grupo, onde o mercado nacional aponta essa participação liderada pelas cooperativas 

médicas.  

Foi publicada no dia 15 de janeiro de 2009, na edição do Diário Oficial da União a 

Resolução Normativa de número 186, que trata das regras gerais da portabilidade nos planos 

de saúde. 

A partir de abril, os consumidores que possuírem planos de saúde individual ou 

familiar, contratados depois de 1999 poderão mudar de Operadora de Assistência à Saúde 

Suplementar sem a necessidade de cumprir novas carências. A partir da data da publicação, as 

Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde terão um prazo de 90 dias para se 

adaptarem às novas regras. Assim sendo, a mobilidade com portabilidade de carências entrará 

em vigor, efetivamente, em abril.  

 Os dados de dezembro de 2008 indicam que a medida vai abranger cerca de 6,4 

milhões de beneficiários de planos individuais/familiares novos ou adaptados, que representa 

um percentual de 15,7% do total de beneficiários de planos de assistência médica. 

 Todas as considerações já feitas nos leva a acreditar que o ambiente é favorável do 

ponto de vista macroeconômico do Brasil e em especial da Região Metropolitana do Recife, 

porém a história recente mostrou que o Pólo Médico do Recife apesar de estar consolidado, 

precisa concentrar esforços nas parcerias entre diversos participantes do mesmo que apesar de 

interesses conflitantes dependem um do outro para formarem uma cadeia de valor nos seus 

negócios, e a melhor forma é através do conhecimento, discussão e resolução dos problemas, 

que certamente afetará a todos. Além disso vemos como necessário a participação de 

entidades governamentais no fomento e na regulação do setor como um todo, pois apenas um 

elo da cadeia (Operadoras de Planos de Saúde) são fortemente normatizados, e deixa fora 

setores importantes como os prestadores que atuam livremente sem nenhum planejamento ou 

estudo de viabilidade que possa comprometer o equilíbrio do Pólo como um todo. 
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 A criação de uma câmara comum instituída para tratar os assuntos do pólo como um 

todo parece ser inevitável apesar de que não vejo nenhum movimento neste sentido citado por 

nenhuma fonte. 

 Por fim, concluímos que este estudo tem a sua relevância e importância para todas as 

pessoas que queiram saber mais sobre, como se encontra a atual situação do mercado de 

planos de saúde na cidade do Recife. Para aprofundar a avaliação desenvolvida neste trabalho, 

seria significante superar algumas das suas lacunas, a partir da revisão de temas, antes, 

explorados na literatura no tocante ao mercado de planos de saúde na cidade do Recife. Seria 

imprescindível, por exemplo, conhecer melhor a atuação dos atores deste mercado e 

posicionar um estudo de viabilidade econômica para o posicionamento ponderado de outras 

operadoras. Além disso, faltou fundamentar, empiricamente, a trajetória de algumas 

operadoras de expressão nacional que já estão posicionadas no mercado. 

 Em relação as sugestões, fizemos alguns comentários que contribuirão para trabalhos 

futuros, que são os seguintes: os planos privados de assistência à saúde atuam no mercado 

brasileiro, configurando-se como mais um fator de geração de desigualdades sociais, tanto no 

acesso, como na utilização dos serviços de saúde. No mercado de Saúde Suplementar, 

julgamos importante que as empresas criem novos pacotes que possam atender as classes 

populacionais com menos poder aquisitivo, pois estas representam uma fatia do mercado, que 

começam a ter poder de compra e, diante das novas condições podem suportar uma 

mensalidade de um plano de saúde. O item saúde aparece como prioritário para qualquer 

família, independente da classe em que ela se encontra. 

 Dentre tantas funções já definidas na agenda da regulação pela ANS, não se deve 

perder de vista que novos estudos devam ser realizados para aprofundar as questões em 

particular, estudos mais detalhados sobre as capitais brasileiras, que constituem grandes 

centros de concentração de clientela de planos de saúde, como também estudos nos subgrupos 

etários que mais acessam os serviços de saúde: crianças menores de cinco anos, mulheres em 

idade fértil e, idosos a fim de se criar pacotes de planos específicos englobando essas classes.  

 Para aprofundar a avaliação desenvolvida neste trabalho, seria significante superar 

algumas das suas lacunas, a partir da revisão de temas, antes, explorados na literatura no 

tocante ao mercado de planos de saúde na cidade do Recife. Seria imprescindível, por 

exemplo, conhecer melhor a atuação dos atores deste mercado e posicionar um estudo de 

viabilidade econômica e também, a elaboração de um plano de negócio para o 
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posicionamento ponderado de outras operadoras. Além disso, falta estudar melhor a trajetória 

de algumas operadoras de expressão nacional que já estão posicionadas no mercado. 
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