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A PREVISA FAZ POR VOCÊ

A Previsa é a sua consultora. Ela representa a sua empresa nas operadoras 
e seguradoras de Saúde e Odontologia, fazendo a comunicação direta entre 
empresa e operadora. Esse triângulo profi ssional nos torna um intermedia-
dor, levando todas as solicitações da empresa para a operadora de forma a 
orientar corretamente as tomadas de decisão.

Realizamos uma análise minuciosa para detectar quais as suas necessida-
des e quais os objeti vos que desejam ati ngir com a implantação de um pro-
duto, passo a passo:

Análise da massa: analisamos o total de vidas da empresa por faixa etária, 
para identi fi car o público que estamos trabalhando e buscamos cotações 
no mercado, caso a empresa julgue necessário.

Cotação de mercado: o plano empresarial é direcionado às empresas com 
30 ou mais benefi ciários, sendo personalizado de acordo com o perfi l da 
empresa (número de funcionários, localização e abrangência geográfi ca). 
Implantar um produto saúde signifi ca arcar com grande responsabilidade, 
por isso colocamos à sua disposição um produto exclusivamente voltado ao 
atendimento das necessidades de seus funcionários, sem desprezar as ne-
cessidades da empresa, fi cando de livre escolha a operadora ou seguradora 
de sua preferência.

Implantação: no momento da mudança de uma operadora para outra a 
Previsa está presente em todas as movimentações, na confecção do layout, 
leitura e entendimento do contrato entre a empresa e a operadora, escla-
recimento quanto aos direitos e coberturas, abrangência geográfi ca, pales-
tras para conhecimento dos produtos e formas de uti lização, entrega de 
carteirinhas e manuais.
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Movimentações cadastrais: envolvem inclusão, exclusão e qualquer outra 
movimentação que a empresa tenha a necessidade de fazer junto à opera-
dora. Essas movimentações aplicam-se de acordo com as regras e os prazos 
de movimentações cadastrais da empresa junto com a operadora.

Análise de relatórios: acompanhamos mensalmente os relatórios de sinis-
tralidade da empresa. Esse acompanhamento nos permite avaliar quais são 
as atuais condições e de que forma podemos trabalhar, evitando os riscos. 
A análise ajuda no controle de sinistro, no controle do reajuste e no plane-
jamento da empresa quanto a aç ões preventi vas.

Ações sobre os resultados: com a análise de relatórios podemos trabalhar 
em conjunto – empresa e operadora – para que possamos fazer um traba-
lho de conscienti zação e melhor forma de uti lização do produto, trabalhan-
do a saúde fi nanceira da empresa e a saúde dos funcionários.

Palestras: ações preventi vas para uma saúde completa no trabalho, na moti -
vação, em família e com bons resultados na produção do funcionário e da em-
presa. Essas palestras são voltadas para a saúde preventi va, (diabetes, asma/ 
bronquite, dores nas costas, hipertensão arterial e outras doenças crônicas).

*Treinamento moti vacional: desenvolver nos parti cipantes a capacidade 
de trabalho em equipe, liderança e o saber lidar com situações inesperadas, 
facilitando assim a tomada de decisão em momentos disti ntos.

*Consulte nossos valores.
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Essa carti lha traz informações úteis para que o RH se mantenha atualizado 
quanto às coberturas e os procedimentos da ANS. Esse mercado se movi-
menta de forma rápida, entretanto a comunicação nem sempre se dá de 
forma efeti va, ou seja, muitas vezes o RH não tem conhecimento pleno das 
informações fundamentais para seu dia a dia. 

COISAS QUE O RH PRECISA SABER

PRINCIPAIS COBERTURAS DA ANS

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde trouxe avanços importantes 
para os tratamentos de saúde da população brasileira, como os medica-
mentos orais contra o câncer, o rastreamento de doenças genéti cas, am-
pliações de cirurgias menos invasivas e de consultas com profi ssionais de 
diversas áreas. Essas inclusões representam maior cuidado com as pessoas 
e menores riscos à saúde.

A principal novidade no Rol é a inclusão do tratamento do câncer em casa, 
com medicamentos via oral.

Passam a ser fornecidos medicamentos para o tratamento de tumores de 
grande prevalência entre e população, como os de estômago, fí gado, intes-
ti no, rim, testí culo, mama, útero e ovário. A terapia medicamentosa oral 
contra o câncer promove maior conforto ao paciente e reduz os casos de 
internação para tratamento em clínicas ou hospitais.
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TIPO DE CÂNCER TRATADO

• Nova técnica de radioterapia para tumores de cabeça e pescoço:
 Radioterapia com Intensidade Modulada (IMRT).

• Tratamento de dores crônicas nas costas uti lizando radiofrequência.

• Implante de esfí ncter arti fi cial para casos graves de inconti nência urinária 
masculina

• Transplante de medula óssea, procedimento indicado em tratamento de 
leucemias e outras doenças hematológicas. O transplante alogênico (de 
outro doador) é mais uma opção de tratamento, além do autólogo (reti - 
rado do próprio paciente).

• Promoção à saúde e prevenção de doenças - foram ampliados os números 
de consultas para nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacio-
nais e psicólogos. Entre os exames preventi vos, estão o teste do olhinho 
(para recém-nascidos) e o teste rápido de HIV para gestantes.

• Cirurgia bariátrica (redução de estômago)

• Cirurgia reparadora de abdômen, pós bariátrica;

• Cirurgia de vasectomia e laqueadura;

• Cobertura para transplantes de rim, córnea e medula;

Rim
Sangue
Pele
Osso
Próstata e Testí culo
Mama
Útero e ovário

Reti na
Cabeça e pescoço

Pulmão
Linfonodo

Fígado
Estômago
Intesti no
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Para saber a parti r de quando você poderá uti lizar seu plano após a contra-
tação, é importante verifi car os prazos de carência. Carência é o tempo que 
você terá que esperar para ser atendido pelo plano de saúde em um determi-
nado procedimento. Esse ti po de informação está presente no seu contrato.

Pela legislação de planos de saúde, para planos individuais ou familiares 
novos ou adaptados, contratados a parti r de 2 de janeiro de 1999 ou adap- 
tados à lei, a empresa que vende o plano de saúde pode exigir:

PRAZOS DE CARÊNCIA

SITUAÇÃO TEMPO A SER AGUARDADO APÓS A 
CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE*

Casos de urgência (acidentes pessoais 
ou complicações no processo 

gestacional) e emergência (risco 
imediato à vida ou lesão irreparáveis)

24 horas

Partos a termo, excluídos os partos 
prematuros e decorrentes de 

complicações no processo gestacional
300 dias

Doenças e lesões preexistentes 
(quando contratou o plano de saúde,  

a pessoa já sabia que possuía)** 
24 meses

Demais situações 180 dias
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*Esses são limites de tempo máximos. Isso quer dizer que a operadora de planos 
de saúde pode exigir um tempo de carência menor que o previsto na legislação.

**Para as doenças preexistentes, o consumidor tem cobertura parcial tem- 
porária até cumprir dois anos de carência. Durante esse período, ele não 
tem direito à cobertura para procedimentos de alta complexidade, leitos de 
alta tecnologia - CTI e UTI – e cirurgias decorrentes dessas doenças. 

      

** Em se tratando de planos empresariais essas carências somente são apli- 
cadas em caso de inclusões fora do prazo determinado pelo contrato.

A ANS esti pula prazos máximos para espera de consultas em geral, confor- 
me quadro predeterminado pela mesma.

1) Esses prazos valem para atendimento por um dos profi ssionais ou esta-
belecimentos de saúde da rede conveniada ao plano, na especialidade 
necessária, e não para atendimento por um profi ssional ou estabeleci-
mento específi co de preferência do consumidor.

PRAZO DE ATENDIMENTO
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2) Para cumprir o prazo necessário, caso não haja profi ssional ou estabele-
cimento da rede conveniada disponível no período, a operadora do pla-
no de saúde deve indicar um profi ssional ou estabelecimento mesmo 
fora da rede conveniada do plano e custear o atendimento.

3) Após entrar em contato com médicos e estabelecimentos de saúde cre-
denciados e não conseguir marcar o procedimento dentro do prazo má-
ximo previsto em lei, você deverá entrar em contato com a operadora 
do seu plano de saúde para obter uma alternati va para o atendimento 
solicitado. Peça o número de protocolo desse atendimento e anote a 
data do contato. Se dentro do prazo previsto na norma, contado a parti r 
da data do protocolo, a operadora do plano de saúde não oferecer uma 
solução para o caso, você deverá, tendo em mãos o número e a data do 
protocolo, fazer a denúncia à ANS por meio de um dos nossos canais de 
relacionamento. 

PROCEDIMENTOS PRAZO DE 
ATENDIMENTO 

Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia 
geral, ginecologia e obstetrícia, cardiologia e orto-
pedia e traumatologia)

7 dias

Consulta nas demais especialidades médicas  14 dias
Consulta de fonoaudiologia  10 dias
Consulta de nutrição  10 dias
Consulta de psicologia 10 dias
Sessão de terapia ocupacional 10 dias
Sessão de fi sioterapia 10 dias
Serviços de diagnósti co por laboratório clínico 3 dias
Serviços de diagnósti co por imagem 10 dias
Procedimentos de alta complexidade 21 dias
Internações eleti vas 21 dias
Urgência e emergência 24h imediato
Consulta de odontologia 7 dias
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Este tem sido o grande dilema entre contratante e contratado, ou seja, 
anualmente os contratos PJ devem ser reajustados conforme legislação vi-
gente. Sendo assim, existem duas formas de reajustes previstos (técnico e 
fi nanceiro), entretanto eles podem ser aplicados simultaneamente depen-
dendo do resultado do contrato.

Todo plano de saúde ou seguro parte do princípio do cooperati vismo, ou 
seja, um certo número de pessoas estão reunidas com o propósito de dar 
coberturas a sua própria saúde ou de seus dependentes, então cada uma 
dessas pessoas contribui com um determinado valor. A soma de todos os 
valores vai resultar em uma quanti a sufi ciente para cobrir os gastos de al-
gum dos parti cipantes que venha a ter a necessidade de uti lização.

A soma de gastos do grupo não pode ser superior a 70% (setenta por cen- 
to), do total dos valores pagos pelo conjunto de parti cipantes; quando isso 
acontece (gasto acima de 70%) entende-se como desequilíbrio técnico.

REAJUSTE CONTRATUAL

Em resumo, é preciso manter o equilíbrio do contrato, evitando assim rea- 
justes que podem prejudicar a saúde fi nanceira de sua empresa.

Financeiro: reajuste com base nos ín-
dices contratuais.

Técnico: reajuste com base nas uti li-
zações (sinistralidade). Leva em con-
sideração o break-even, que pode va-
riar de 70 a 80%, sendo o ponto de 
equilíbrio nos negócios em que nã o 
há perda nem ganho.

break-even = empatar

break-even-point = ponto de equilíbrio
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SINISTRALIDADE

PRAZO PARA RESCISÃO DE CONTRATO

É a relação entre os custos sobre as receitas de uma operadora. Podemos 
assim medir a sinistralidade de tal indivíduo, de um grupo ou de toda a car-
teira de benefi ciários de um determinado plano de saúde.

As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos 
planos privados de assistência à saúde coleti vos por adesão ou empresarial, 
devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Os contratos de planos privados de assistência à saúde coleti vos por adesão 
ou empresarial somente poderão ser rescindidos imoti vadamente após a 
vigência do período de 12 meses e mediante prévia noti fi cação da outra 
parte com antecedência mínima de 60 dias.

Nos planos empresariais e PMEs (Pequenas e Médias Empresas), isso é ain-
da mais visível para a operadora, pois ela fará acompanhamento mês a mês 
e apurará essa análise semestralmente ou anualmente, para apresentá-la 
à empresa contratante do plano, e se esti ver acima de 70% poderá haver 
reajustes.

De modo geral, atualmente as apólices de planos PMEs são colocados pelas 
operadoras em um grupo de apólices chamada “Carteira de PME”, ou seja, 
um conjunto de pequenas apólices reunidas para tentar evitar os desequi-
líbrios pontuais.

 (medida em percentual %)Sinistralidade = _________________________
Sinistro (custos de assistência)

Prêmio (receitas da assistência)
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O reembolso é reconhecido por lei como aquele em que o usuário escolhe li-
vremente o prestador de serviço (livre escolha), sendo reembolsado do valor 
despendido, nos limites pactuados  pelo seguro saúde. 

A maioria dos convênios possui uma tabela fi xa de reembolso para cada plano, 
a qual o usuário tem o direito de conhecer.

Na maioria das vezes o valor a ser reembolsado não é integral, daí a importân-
cia de saber o valor do seu reembolso.

 REEMBOLSO

 RESSARCIMENTO AO SUS

Salientamos a importância de orientar o RH e os funcionários a evitarem a uti -
lização do SUS (Sistema Único de Saúde), pois a operadora receberá o valor 
uti lizado e poderá cobrar da empresa no momento do reajuste do plano. O 
funcionário deverá comunicar a empresa sobre qualquer difi culdade na uti liza-
ção do benefí cio, para que a situação seja resolvida da melhor forma possível.

O ressarcimento ao SUS, criado pelo arti go 32 da Lei nº 9.656/1998 e regula-
mentado pelas normas da ANS, é obrigação legal das operadoras de planos pri-
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vados de assistência à saúde de resti tuir as despesas no eventual atendimento 
de seus benefi ciários que estejam cobertos pelos respecti vos planos.

1) Atendimento: os benefi ciários do Plano de Saúde são atendidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).

2) Identi fi cação: a ANS cruza os dados dos sistemas de informações do SUS 
com o Sistema de Informações de Benefi ciários (SIB) da própria Agência 
para identi fi car os atendimentos dos benefi ciários de planos de saúde, 
excluindo aqueles sem cobertura contratual.

3) Noti fi cação: a ANS noti fi ca a operadora a respeito dos atendimentos 
identi fi cados.

4) Impugnação e recurso: a operadora pode contestar as identi fi cações em 
duas instâncias administrati vas. Caso comprove que os serviços presta-
dos no atendimento identi fi cado não têm cobertura contratual, a identi -
fi cação é anulada. Se demonstrar que o contrato cobre apenas parte do 
atendimento, a identi fi cação é reti fi cada.

5) Cobrança e recolhimento: precluída a faculdade de impugnar ou recor-
rer, ou decidida em últi ma instância administrati va e manti da a identi fi -
cação integralmente ou parcialmente, a ANS encaminha para a operado-
ra uma noti fi cação de cobrança dos valores devidos, que tem o prazo de 
15 dias para pagamento ou parcelamento.

6) Inadimplência: caso os valores devidos não sejam pagos ou parcelados 
no prazo, a operadora fi ca sujeita à inscrição no Cadastro Informati vo 
(CADIN) dos créditos de órgãos e enti dades federais não quitados, à ins-
crição em dívida ati va da ANS e à execução judicial.

7) Repasse: os valores recolhidos a tí tulo de ressarcimento ao SUS são re-
passados pela ANS para o Fundo Nacional de Saúde.
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A coparti cipação é um valor pago pelos benefi ciários da assistência à saúde 
pelos serviços médicos, hospitalares e odontológicos, efeti vamente uti liza-
dos. Todos os benefi ciários da assistência à saúde, ou seja, o segurado e seus 
dependentes, devem pagar a coparti cipação sobre os procedimentos que 
uti lizar, a não ser que eles sejam enquadrados em alguma regra de isenção.

A cobrança é feita por meio de desconto direto em folha de pagamento, 
dessa forma ela ocorrerá algum tempo após a realização do procedimento 
e poderá ser conferida no Extrato de Uti lização da Assistência à Saú de.

A coparti cipação nunca deve ser paga diretamente ao prestador de serviços 
de saúde.

Esse modelo de produto tem se tornado cada dia mais viável e o mais con-
tratado pelas empresas e traz benefí cios ao RH, tais como:

• Redução na sinistralidade;

• Conscienti zação na uti lização do produto;

• Redução de absenteísmo;

• Menor valor do produto fi nal, possibilitando assim o pagamento total do 
produto pela empresa e evitando o direito ao DAP (Plano Conti nuidade).

COPARTICIPAÇÃO

PLANO CONTINUIDADE

Todo empregado demiti do sem justa causa tem até 30 dias corridos da data 
do desligamento da empresa para decidir se quer conti nuar ou não com o 
plano de saúde contratado pela empregadora. A seguradora também não 
pode excluí-lo sem comprovar que lhe foi garanti da a oportunidade de 
fazer essa opção. Por esse moti vo recomenda-se levar ao conhecimento 
do funcionário tal direito com a apresentação do formulário de adesão no 
momento da assinatura da rescisão.

Os empregados demiti dos poderão permanecer no plano de saúde por 
um período equivalente a um terço do tempo em que foram benefi ciários 
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dentro da empresa, respeitando o limite mínimo de seis meses e máximo 
de dois anos. Já os aposentados que contribuíram por mais de dez anos 
podem manter o plano pelo tempo que desejarem. Quando o período for 
inferior, cada ano de contribuição dará direito a um ano no plano coleti vo 
depois da aposentadoria.

De acordo com a resolução, a contribuição signifi ca qualquer valor pago 
pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para cus-
tear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária do plano pri-
vado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de 
vínculo empregatí cio, com exceção dos valores relacionados aos dependen-
tes e agregados e a coparti cipação ou franquia paga única e exclusivamente 
em procedimentos, como fator de moderação, na uti lização dos serviços de 
assistência médica ou odontológica.

SEJA PREVISA VOCÊ TAMBÉM!
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Pedro Anacleto - Comercial
(11) 2325-6992
(11) 98351-8834
pedro.anacleto@previsaconsultoria.com.br

Vanessa Soares Anacleto - Administrati vo
(11) 2325-6992
(11) 95424-9753
vanessa.anacleto@previsaconsultoria.com.br

CONTATOS

www.previsaconsultoria.com.br


