


1 
Apoio às iniciativas da 

UNIDAS* que reivindicam 
junto à ANS a flexibilização 
das normas de constituição 
de margem de solvência e 

provisões técnicas
* União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - entidade associativa sem 

fins lucrativos, representante do segmento de autogestão. Compreende um universo de 
cerca de 5 milhões de beneficiários atendidos por planos administrados por 

aproximadamente 130 instituições filiadas



1. Apoio às iniciativas da UNIDAS que reivindicam junto 
à ANS a flexibilização das normas de constituição de 
margem de solvência e provisões técnicas
Pontos-chaves:

– As filiadas da UNIDAS não possuem finalidade lucrativa;
– Não têm por objetivo concentrar capital ou bens;
– Prestam serviços de qualidade aos seus beneficiários;
– Obtém altos níveis no Índice de Desempenho da Saúde 

Suplementar, mensurado pela ANS.

Os sindicatos podem auxiliar a UNIDAS em suas 
reivindicações, detalhadas no Anexo I:

– Dilação do prazo de constituição da margem de solvência;
– Utilização de parte da PEONA para pagamento do 

ressarcimento ao SUS;
– Dilação do prazo de vinculação de valores a título de PEL ;
– Retomada do Grupo Técnico das autogestões.

A UNIDAS também está solicitando à Câmara dos Deputados a abertura de uma Frente Parlamentar em Defes  
das Autogestões, solicitação esta que seria importante ter o apoio dos representantes dos trabalhadores.



2 
Movimentação de lideranças e 

entidades no sentido de que o Governo 
Federal reveja o auxílio à assistência à 

saúde do servidor público e seus 
dependentes 



2 – Movimentação de lideranças e entidades no sentido 
de que o Governo Federal reveja o auxílio à assistência 
à saúde do servidor público e seus dependentes

A UNIDAS também está solicitando à Câmara dos Deputados a abertura de uma Frente Parlamentar em Defes  
das Autogestões, solicitação esta que seria importante ter o apoio dos representantes dos trabalhadores.

Pontos-chaves:
– A proporção do custeio subsidiado pelo Governo vem decaindo gradativamente;
– A participação do servidor no custeio é de quase 2/3 da assistência à saúde;
– A evasão dos planos de saúde tem aumentado nos últimos anos;
– A massa de associados envelhece e os custos aumentam cada vez mais;
– A variação de valores entre faixas de idade é muito aquém da realidade dos custos;
– Há 3 anos a tabela de valores não havia sido reajustada;
– Existe informação que novos reajustes de valores somente ocorrerão daqui a 3 anos.

Quais pleitos os sindicatos podem promover junto ao MPOG:
– Revisão da tabela de custeio, que contemple uma variação do valor das contribuições de no 

mínimo quatro vezes entre o valor da primeira e a última faixa etária;
– Revisão dos valores atuais vigentes,  de modo a garantir pelo menos 50% do total dos custos;
– Reajuste anual da contribuição patronal, conforme variação real dos custos médicos.
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do Deputado 

Simão Sessim/RJ



3 – Acompanhamento e apoio ao PL . 5779/2016, 
do Deputado Simão Sessim/RJ

A UNIDAS também está solicitando à Câmara dos Deputados a abertura de uma Frente Parlamentar em Defes  
das Autogestões, solicitação esta que seria importante ter o apoio dos representantes dos trabalhadores.

Pontos-chaves:
– Este PL altera o Art. 8º parágrafo VI e o § 1º do inciso VII da lei nº 9.656 de junho de 1998 - Lei 

dos Planos Privados de Assistência à Saúde;
– O último movimento ocorreu em 03/08/2016: despachado para as Comissões de Seguridade 

Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania em Regime de Tramitação Ordinária.
– A própria lei de criação da ANS determina que sua atuação obedecerá “às características 

específicas da operadora, especialmente no que concerne à natureza jurídica de seus atos 
constitutivos.”, assim como que deve definir a segmentação “observado as peculiaridades” das 
pessoas jurídicas nela inserida (art.4º, X e §2º da Lei nº 9.961/2000).

Por que os sindicatos devem apoiar o projeto?
– A proposta corrige a equivocada interpretação sobre o enquadramento das pessoas jurídicas sem 

fins lucrativos quando essas são registradas pela ANS como autogestões, dispensando a 
demonstração da capacidade econômico-financeira. Atualmente estas entidades são comparadas 
por analogia com as demais sociedades com finalidade lucrativa.
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4 - Apoio no combate às fraudes 
e desperdícios do plano de saúde

Pontos-chaves:
– A fraude e o desperdício na utilização do plano de saúde, além de gerar elevação 

dos custos, põe em risco a qualidade da assistência;
– O prejuízo é de todos e até mesmo o prestador de serviços. Eventuais aumentos de 

despesas decorrentes dessas práticas são rateados por todos os beneficiários. O 
credenciado correto também paga um preço alto pelo erro de uma minoria;

– Ao aplicar fraudes ou sendo conivente com as mesmas, o associado está 
prejudicando a si mesmo. O dinheiro desperdiçado pela fraude pode inviabilizar 
até mesmo a criação de novos benefícios.

Como os sindicatos podem ajudar:
– Em breve começaremos uma campanha voltada para esse fim, com cartilhas, 

cartazetes, vídeo etc. O apoio dos sindicatos na campanha pelo alcance que tem 
junto aos associados é fundamental.
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5 - Acompanhamento das negociações 
com a rede credenciada

Pontos-chaves:
– O dimensionamento da rede credenciada requer análise criteriosa da 

quantidade de beneficiários, do perfil de saúde e da disponibilidade dos 
serviços médico-hospitalares em cada município e/ou região de saúde;

– Concluiremos em breve a análise da distribuição de beneficiários x 
disponibilidade atual de rede de saúde. Em dezembro será realizada uma 
ampla pesquisa de perfil epidemiológico que irá auxiliar também na 
formação da rede, adequando-a às necessidades dos associados;

– Em determinados locais as autogestões tem grande dificuldade de 
credenciamento, por conta de reserva de mercado de alguns segmentos da 
saúde suplementar e/ou pela falta de interesse na demanda (pequena 
quantidade de beneficiários). Nesses casos, temos buscado parcerias 
estratégicas, credenciamento de cooperativas e convênios de reciprocidade;

– Em outras regiões temos demanda mas a negociação é difícil, com 
exigências de cláusulas contratuais absurdas e tabelas de valores elevados.

Como os sindicatos podem ajudar:
– Apoiando e acompanhando as negociações junto com os gestores locais.



6
Apoio para reduzir a 

judicialização no 
CAPESAÚDE



6 – Apoio para reduzir a judicialização
no CAPESAÚDE
Pontos-chaves:

– Observamos na saúde suplementar como um todo uma escalada incessante da 
judicialização;

– Grande parte das demandas judiciais tem como alvo o acesso a medicamentos e 
tratamentos que ainda não constam no rol de procedimentos obrigatórios da ANS 
ou sequer foram liberados pela Anvisa para serem comercializados no País;

– Quando um plano de saúde é obrigado a conceder um tratamento ou medicamento 
por via judicial, os custos derivados dessa determinação será refletida para todos os 
beneficiários, uma vez que o sistema é mutualista, ou seja, direta ou indiretamente, 
toda a população atendida pagará;

– Em muitos casos o plano é obrigado a pagar por procedimentos que nem a 
literatura médica dá respaldo científico pondo em risco a saúde do associado;

– Devemos evitar de qualquer forma a banalização do uso de ações judiciais pois ela 
promove a desorganização do funcionamento do sistema ao impor alocação de 
recursos em procedimentos que não foram incluídos nos cálculos do custeio.



6 – Apoio para reduzir a judicialização
no CAPESAÚDE

Como os sindicatos podem ajudar:
– Auxiliando na tarefa de orientar os associados a 

recorrer à justiça somente quando as demais 
instâncias forem superadas e que busquem se 
informar sobre a legalidade da cobertura antes de 
qualquer iniciativa.
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7 - Apoio na divulgação de 
iniciativas e medidas do Plano

Ponto-chave:
– A divulgação de iniciativas voltadas para a 

promoção da saúde e prevenção de 
complicações das doenças, das medidas 
de redução dos custos, de combate à 
inadimplência, combate às fraudes e 
desperdícios, ao uso indevido do Plano, 
bem como outras que contribuam para o 
adequado gerenciamento do CAPESAÚDE 
são fundamentais.



7 - Apoio na divulgação de 
iniciativas e medidas do Plano

Como os sindicatos podem 
colaborar:

– Divulgando, através de seus 
meios de contato com os 
associados, em especial as 
mídias sociais, as iniciativas e 
medidas de interesse geral 
implantadas pela CAPESESP. 


	Número do slide 1
	1 �Apoio às iniciativas da UNIDAS* que reivindicam junto à ANS a flexibilização das normas de constituição de margem de solvência e provisões técnicas
	1. Apoio às iniciativas da UNIDAS que reivindicam junto à ANS a flexibilização das normas de constituição de margem de solvência e provisões técnicas
	2 �Movimentação de lideranças e entidades no sentido de que o Governo Federal reveja o auxílio à assistência à saúde do servidor público e seus dependentes 
	2 – Movimentação de lideranças e entidades no sentido de que o Governo Federal reveja o auxílio à assistência à saúde do servidor público e seus dependentes
	3 �Acompanhamento �e apoio ao� PL . 5779/2016, �do Deputado �Simão Sessim/RJ
	3 – Acompanhamento e apoio ao PL . 5779/2016, �do Deputado Simão Sessim/RJ
	4�Apoio no combate às fraudes e desperdícios do plano de saúde
	4 - Apoio no combate às fraudes �e desperdícios do plano de saúde
	5�Acompanhamento das negociações com a Rede Credenciada
	5 - Acompanhamento das negociações �com a rede credenciada
	6�Apoio para reduzir a �judicialização no CAPESAÚDE
	6 – Apoio para reduzir a judicialização �no CAPESAÚDE
	6 – Apoio para reduzir a judicialização �no CAPESAÚDE
	7�Apoio na divulgação de iniciativa e medidas do Plano
	7 - Apoio na divulgação de �iniciativas e medidas do Plano
	7 - Apoio na divulgação de �iniciativas e medidas do Plano

