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Período: 08/08 a 30/10/22



Unimed;
Cartão de Todos;
Santa Casa de Misericórdia. 

Demandas sobre o atendimento tiveram 86 aberturas (36,91%);
Problemas com contratos de saúde (não cobertura, abrangência,
reembolso) que possuem 15,9% das reclamações;
31 manifestações de não cumprimento à oferta (13,3%).

A pesquisa comportamental e de satisfação sobre os serviços de
saúde privados surgiu a partir do interesse da Agência em melhor
compreender as principais reclamações identificadas no Procon de
Juiz de Fora referentes às relações de consumo com os planos de
saúde. No período de janeiro de 2021 a junho de 2022 foram
registradas, a partir dos atendimentos feitos, 233 reclamações contra
42 operadoras do nicho, sendo 61,2% dessas direcionadas a 3
fornecedores ligados a saúde suplementar ativos no município: 

Entre os 25 tipos diferentes de problemas identificados, são destaque:

Os dados identificados, via SINDEC, fornecem informações relevantes
acerca do atendimento prestado pelos Planos de Saúde em nossa
cidade. No entanto, ouvir mais consumidores se torna relevante, uma
vez que podem existir situações que não chegam até o conhecimento
do Procon, mas que merecem análise e orientação aos prestadores
deste serviço.
 

 

Introdução



Levantamento realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS em 2022, mostra que os planos médico-hospitalares
registraram aumento de quase 243 mil novos beneficiários de abril
para maio, um aumento de 0,49%, seguindo a alta de 2,92% nos
últimos 12 meses. No ano de 2022, os beneficiários já somam mais de
49 milhões no Brasil, com 695 operadoras de assistência médico-
hospitalar ativas e com beneficiários. Apesar disso, vale destacar que
muitas empresas do ramo tiveram prejuízos ou queda nos lucros
durante a pandemia, principalmente devido aos gastos com
internação por covid-19. O motivo provável é que muitos beneficiários
estavam evitando buscar consultas e tratamentos que podem ser
adiados. Assim, os planos de saúde deveriam estar preparados para
manter o bom atendimento caso ocorresse um relevante aumento na
utilização dos serviços em 2022.

A ANS possui um Instrumento que visa a solução de conflitos entre
beneficiários e Operadoras de planos privados de assistência à saúde
extrajudicialmente. Chamado de Notificação de Intermediação
Preliminar (NIP), a ação regulatória visa implementar uma metodologia
de análise das demandas de reclamação dos consumidores. Em Juiz
de Fora foram registradas 102 notificações no primeiro trimestre do
ano de 2022, sendo o assunto de “gerenciamento das ações de saúde
por parte da operadora (autorizações prévias, franquia, co-
participação e outros)” responsável por 40,2% delas. Um estudo
publicado, no ano de 2022, pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar, informa que 29,5% das reclamações dos usuários de
planos de saúde, no Brasil, se refere a esse assunto. A Unimed Juiz de
Fora Cooperativa de trabalho médico LTDA recebeu 26,5% do total
das notificações, a Santa Casa de Misericórdia 11,8%. Ao todo, no
Brasil foram 56.342 notificações nos três primeiros meses.
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Justificativa
 

Fonte: ANS Elaboração: Procon Municipal de Juiz de Fora 
 

Objetivos

A presente pesquisa visou mapear a situação dos planos de 
saúde na cidade de Juiz de Fora pela ótica do consumidor, 
objetivando catalogar os problemas existentes nesse meio e 
dessa forma fornecer o embasamento necessário para futuras 
ações ou estudos nesse setor. 

Metodologia

A pesquisa foi aplicada presencial e virtualmente por meio de
questionário. Os clientes dos planos de saúde puderam
responder o questionário via redes sociais do Procon,
presencialmente, na agência e também durante os cursos
ofertados pela Escola de Direito do Consumidor e Educação
Financeira. 



Resultados
 

O perfil dos respondentes corresponde majoritariamente ao
grupo feminino. Já no tocante a idade, as faixas etárias são
diversas;
Em relação à renda dos participantes, quase 50% declaram ter
seus rendimentos entre 1 e 3 salários mínimos, o que
demonstra que os resultados das avaliações sobre os planos
estão associados a consumidor de renda modesta;
Quanto a categoria onde os planos estão inseridos, se notou
uma certa diversificação por parte dos respondentes;
No que diz respeito a dependência ou titularidade dos
respondentes em seus planos, a maioria se declara como
titular, indicando certa fidelidade dos dados obtidos;
A empresa Unimed foi amplamente citada como operadora dos
planos de saúde dos participantes da pesquisa, seguida do
consórcio Plasc e Saúde servidor;
A maioria dos planos cobre o serviço hospitalar e ambulatorial,
respectivamente;
Quanto a qualidade do atendimento; satisfação com o plano;
facilidade para agendamento de consultas e relacionamento
nos canais digitais de comunicação, os participantes mostram
estar satisfeitos ou indiferentes com tais serviços, uma vez que
em todas essas categorias, a nota atribuída está para cima da
média;
A abrangência geográfica do plano, seguida do prazo de
carência e dos critérios adotados para o reajuste do valor, são
os fatores mais observados pelo consumidor ao escolher um
plano de saúde;
Ainda que as notas para os serviços mostrem uma tendência
de satisfação, os participantes alegaram várias queixas e críticas
aos planos, destaque para a dificuldade para o agendamento
de consultas. 
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Operadoras citadas na pesquisa



Resultados
 



Em uma escala de 0 a 10, sendo 0 para muito ruim e 10 para muito bom, selecione o grau de
satisfação atual com relação ao relacionamento via canais digitais de comunicação com o seu plano
de saúde.
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Direitos dos consumidores relacionados aos 
serviços de plano de saúde

 
Os direitos dos consumidores nos planos de saúde são
regulamentados pela Lei n.º 9.656/98, pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC), além de Resoluções editadas pela ANS.

Contrato “novo”: é aquele feito após a Lei dos Planos de
Saúde, ou seja, a partir de 1.º de janeiro de 1999;
Contrato “antigo”: é o realizado antes da Lei n.º 9.656/98, são
regulados apenas pelo CDC, prevalecendo as condições
estabelecidas em contrato;
Contrato “adaptado”: é um contrato que era “antigo”, mas o
consumidor optou por atualizá-lo, para aderir às novas regras
da Lei de Planos de Saúde.
 

Diferenciação entre um contrato “novo”, “antigo” e
“adaptado”

 
Planos individuais ou familiares: são contratados pelo
consumidor diretamente com a operadora. São regulados
pela ANS, possuindo regras mais rígidas para aumentos e
cancelamentos.
Planos coletivos são contratados por uma associação,
sindicato ou por uma empresa de que o consumidor faz parte
ou é empregado. Desse modo, há um intermediário entre o
consumidor e a operadora do plano. Contudo, não são
regulados pela ANS, então não possuem regras tão rígidas
para aumentos e cancelamentos.

Diferença entre Planos individuais e coletivos
 

 



Direitos dos consumidores relacionados aos 
serviços de plano de saúde

 
Fique atento! 

Para fazer parte de um Plano coletivo é necessário pertencer a
uma associação, a um sindicato ou a uma empresa. Caso
contrário, não aceite e denuncie aos órgãos de fiscalização.

O Direito à informação deve ser observado pelos planos de
saúde (art. 6°), trata-se de um direito básico do consumidor. Além
disso, os contratos devem conter as informações claras e
completas (Lei n. 9656/98, art. 6 e art. 16).

 

 

Pesquise se a operadora está registrada na ANS;
Analise se o plano de saúde concorda com suas
necessidades;
Consulte a reputação da operadora em sites como o Reclame
Aqui e no Consumidor.gov.br;
Verifique os prazos de carência;
Observe se o plano é válido apenas no município, no estado
ou no país;
Dependentes;
Programas de descontos; 
Rede credenciada;
Critérios adotados para reajustes, inclusive se eles são
realizados por faixa etária;
Procure saber quando poderá ocorrer a rescisão, se existe
um prazo mínimo, pois nestes casos, pode haver a cobrança
de uma multa;
Sempre leia todo o contrato e suas cláusulas antes de assinar
e exija uma cópia. 

Ao escolher um plano de saúde observe as seguintes
questões: 



Direitos dos consumidores relacionados aos 
serviços de plano de saúde

 

Ambulatorial: cobre as consultas médicas, exames e
tratamentos que não exijam internação. O beneficiário terá
direito a serviços de emergência, limitados às primeiras 12
horas da ocorrência;
Hospitalar: dá direito à internação do paciente, em UTI's e
similares (não há prazo máximo para o beneficiário). Porém,
aqui não há cobertura de partos.
Hospitalar com obstetrícia: cobre o parto, bem como a
cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo do beneficiário, ou de seu dependente, durante os
primeiros 30 dias após o nascimento.
Plano referência: é o tipo mais completo de cobertura de
plano de saúde, pois cobre todos os serviços oferecidos pelo
tipo ambulatorial, hospitalar e obstétrico. 
Plano odontológico: cobre consultas, exames, preventivos de
dentista (ex. tratamentos estéticos) e endodontia (ex.
tratamento de canal) e cirurgias orais menores no próprio
consultório.
Combinações de planos: as empresas operadoras de planos
de saúde podem oferecer combinações de diferentes tipos de
planos. 

Tipos de coberturas:



Direitos dos consumidores relacionados aos 
serviços de plano de saúde

 

Idosos, adolescentes e crianças têm direito a um
acompanhante no caso de internação, independentemente
do tipo de plano. (Estatuto da Criança e do Adolescente — art.
12, Estatuto do Idoso — art. 16);
O plano de saúde não poderá negar o atendimento
relacionado a lesões preexistentes. O que poderá ocorrer,
apenas, é a restrição da cobertura de procedimentos
relacionados à doença por um prazo de até 24 meses da
contratação. Ao preencher sua declaração de saúde, sempre
informe as doenças ou lesões de que saiba ser portador. (Lei
n. 9656/98, art. 11).
É proibido exigir cheque-caução, nota promissória ou
qualquer outra garantia do consumidor para realizar o
atendimento médico-hospitalar emergencial. (CDC, art. 39; Lei
n. 12.653/2012, art. 135)

 

ATENÇÃO!

1.

 

 

24 horas: Urgência e emergência; 
24 meses: Doenças preexistentes; 
180 dias: Consultas, exames e internações; 
300 dias: Parto.

- O prazo de carência* máxima:

* Carência é o período em que o beneficiário 
do plano de saúde não tem direito a algumas 
coberturas.

 



Direitos dos consumidores relacionados aos 
serviços de plano de saúde

 

De urgência ou emergência: Ex: risco de vida, acidentes
pessoais, problemas na gravidez;
Cobertura regional ou nacional: quando não há médico na
região onde se encontra o beneficiário; 
Cobertura local: quando há médico e hospital credenciados
na região, mas se recusam a atender o paciente. 

- Casos onde o plano de saúde será obrigado a reembolsar:

OBS: O requerimento do reembolso precisa estar acompanhado
dos documentos que comprovem o atendimento, nota fiscal
contendo todos os valores cobrados, além disso, deve ser feito
em um prazo, estabelecido pela própria operadora, que
normalmente é de 30 dias.

 

 Planos de saúde individuais ou familiares – o índice máximo de
reajuste é definido pela ANS a cada ano. Mas as operadoras só
podem reajustar no mês de aniversário do contrato
normalmente. 
Planos de saúde coletivos – embora o reajuste desses tipos de
plano não seja controlado pela ANS, ele não pode contrariar o
CDC, (Ex: não pode elevar os preços sem justa causa).

Reajuste dos planos de saúde: 

 



Direitos dos consumidores relacionados aos 
serviços de plano de saúde

 

O plano de saúde está proibido de recusar a contratar com
pessoas idosas ou com deficiência;
A operadora não pode de estabelecer uma limitação ao
número de dias que o paciente poderá ser internado.

Houver fraude (má-fé ao responder o real estado de saúde,
etc…);
Inadimplemento: quando o consumidor atrasar o pagamento
por mais de 60 dias no ano, consecutivos ou não. Porém, a
operadora precisará notificar o usuário até o 50º dia de
inadimplência.

ATENÇÃO!

 - Negativa de autorização
 Quando houver qualquer negativa de autorização de
procedimentos solicitados pelo médico ou cirurgião dentista,
credenciado ou não, a operadora de planos privados de
assistência à saúde deverá informar por escrito, em linguagem
clara, no prazo máximo de 48 horas, o motivo da negativa,
indicando a cláusula do contrato ou a lei que a justifique. 
 Se o consumidor solicitar, essa informação deverá ser fornecida
por escrito, no mesmo prazo. (Resolução Normativa n. 319/2013,
ANS - art. 20).

- O plano de saúde poderá rescindir o contrato quando?



Direitos dos consumidores relacionados aos 
serviços de plano de saúde

 

É obrigatória a cobertura da cirurgia plástica reconstrutiva da
mama decorrente do tratamento de câncer, para os contratos
celebrados a partir de 2 de janeiro de 1999. Há decisões dos
tribunais garantindo tal cobertura mesmo em planos antigos.
Pacientes no tratamento de câncer de próstata, com
incontinência urinária grave após prostatectomia, têm direito à
cobertura de tratamento cirúrgico para implantação de
esfíncter artificial.
Os planos de saúde são obrigados a cobrir transplantes de
medula óssea para tratamento de câncer.

-Os Planos são obrigados a cobrir:
 

Fique ligado!
Ao se deparar com práticas abusivas do seu plano de saúde,
notifique a ANS e o Procon.

 



Fontes

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/indice-de-
reclamacoes/indice-geral-de-reclamacoes-igr

https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/sala-de-situacao.html

https://www.consumidormoderno.com.br/2021/07/21/brasileiros-satisfeitos-planos-de-
saude/#:~:text=Afinal%2C%20para%20a%20maioria%20da,84%25)%20da%20s%C3%A9rie%20hist%C3%B3
rica.

https://iessdata.iess.org.br/dados/ipca

CDC – Código de Defesa do Consumidor – Lei Nº 8.078/90; Lei dos Planos de Saúde

 Lei 9.656/98; Resolução Normativa da ANS nº 226 (5/8/2010); Lei de criação da ANS: 9961/2000.

Lei nº 9.656, de 03/06/1998 - Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Resolução Normativa ANS nº 496, de 30/03/2022 -Dispõe sobre a proibição da exigência de caução por
parte dos Prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Revoga as Resoluções Normativas nº 44, de 24 de julho de
2003, e nº 382, de 01 de julho de 2015.

Resolução Normativa ANS nº 438, de 03/12/2018 - Dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de
carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde, revoga a Resolução Normativa - RN
n° 186, de 14 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade das carências
previstas no inciso V do art. 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, e sem a imposição de cobertura
parcial temporária, e revoga os artigos 1º, 3º, 4º e 7º e o §2º do artigo 9º, todos da RN n° 252, de 28 de abril
de 2011, que dispõe sobre as regras de portabilidade e de portabilidade especial de carências.

Resolução Normativa ANS nº 254, de 5/5/2011 - Dispõe sobre a adaptação e migração para os contratos
celebrados até 1º de janeiro de 1999.

Resolução Normativa ANS n° 259, de 1706/2011 - Dispõe sobre a garantia de atendimento dos
beneficiários de plano privado de assistência à saúde.

Resolução Normativa ANS nº 488, de 29/03/2022 - Dispõe sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Resolução Normativa ANS nº 488, de 30/03/2022 - Dispõe sobre a proibição da exigência de caução por
parte dos Prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Revoga as Resoluções Normativas nº 44, de 24 de julho de
2003, e nº 382, de 01 de julho de 2015.

Resolução Normativa ANS nº 465, de 24/1/2021 - Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Resolução Normativa ANS n° 438, de 3/12/2018 - Dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de
carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde, revoga a Resolução Normativa - RN
n° 186, de 14 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade das carências
previstas no inciso V do art. 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, e sem a imposição de cobertura
parcial temporária, e revoga os artigos 1º, 3º, 4º e 7º e o §2º do artigo 9º, todos da RN n° 252, de 28 de abril
de 2011, que dispõe sobre as regras de portabilidade e de portabilidade especial de carências.

Resolução Normativa ANS nº 470, de 9/07/2021 - Dispõe sobre o rito processual de atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
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