
 NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em função de dúvidas e desencontros de informações sobre as medidas decorrentes do Programa de Saneamento Financeiro – PSF da 
CAPESESP, divulgadas aos associados por diversos meios de comunicação, temos a prestar os seguintes esclarecimentos:

• Desde 2010, com a vigência de novas exigências por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (órgão regulador do 
setor), todos os planos de saúde passaram a ter que constituir reservas financeiras e provisões técnicas num montante de valores 
suficientes para cobrir uma eventual insolvência. Com isso, os planos de autogestão (sem fins lucrativos), como o CAPESAÚDE, que 
não tem em sua natureza acumular reservas, tiveram de passar a fazê-lo;

• Ocorre que a CAPESESP, assim como outras Operadoras de Saúde que atendem servidores públicos federais, há alguns anos apresen-
tam dificuldade em equilibrar as receitas e as despesas, tanto mais acumular as reservas exigidas pela ANS;

• O auxílio à saúde pago pelo Governo Federal vem sendo proporcionalmente reduzido ao longo dos últimos anos, sendo atualmente de 
apenas 1/3 das receitas referentes à Assistência Básica, ficando a maior parte do ônus para o servidor;

• A inflação médica para todos os planos é sempre mais elevada que a inflação convencional, sendo que no caso do CAPESAÚDE a 
situação é agravada pela necessidade maior de assistência à saúde por parte dos associados em função do envelhecimento. Hoje, o 
nosso número de idosos é três vezes maior que os planos de saúde que visam lucros e duas vezes maior que as demais autogestões;

• Na gestão anterior, diversas medidas foram adotadas na tentativa de resolver a questão econômico-financeira, porém, não foram sufi-
cientes, o que levou à ANS a instaurar, em fevereiro deste ano, o Regime Especial de Direção Fiscal, situação essa em que um profissional 
indicado pelo Órgão Regulador acompanha de perto o trabalho da Diretoria Executiva da CAPESESP e audita as contas do plano de saúde;

• Em julho/2016, após análise detalhada da situação, a ANS determinou que a CAPESESP apresentasse, no prazo de 30 dias, seu Pro-
grama de Saneamento Financeiro, contendo medidas objetivas e concretas capazes de resolver, em até 24 meses, a situação apre-
sentada. Em função da transição de gestão decorrente do processo eleitoral da CAPESESP, a ANS concedeu uma dilação de 30 dias 
no prazo de entrega e decidiu prorrogar a duração do Programa por mais 12 meses, após requerimento da CAPESESP nesse sentido;

• A Diretoria Executiva atual cumpriu rigorosamente os prazos, e, após aprovação do Conselho Deliberativo da CAPESESP, submeteu à 
aprovação da ANS o seu PSF, com medidas capazes de resolver o problema em definitivo ao final do período de vigência de 36 meses 
(julho/2019), sofrendo até o momento apenas alguns ajustes indicados pela ANS;

• Embora o prazo para a ANS aprovar o PSF seja de, no mínimo, 1 ano a partir do seu protocolo, por força da legislação vigente, suas 
medidas devem ser iniciadas após a sua apresentação, o que foi feito pela CAPESESP, com o consentimento da Diretora Fiscal da ANS;

• A ANS foi e está sendo informada sobre todos os meios de comunicação utilizados pela CAPESESP para divulgar o PSF aos associados;

• Dentre as medidas com impacto imediato para o associado, como divulgado a todos, foi instituído um aporte financeiro sob a forma de 
cota extra, iniciando a partir de dezembro/2016 e com duração até o final do Programa (julho/2019), sendo que os valores variam em 
função da contribuição atual do plano de cada associado;

• A partir de 2017, nas datas de reajustes do plano, os percentuais aplicados serão definidos conforme necessidade para cobrir a in-
flação médica e constituir as reservas da ANS. Além disso, os percentuais e valores de coparticipação serão alterados, também, a 
partir da data de reajuste de cada plano. 

É importante enfatizar que durante todo o desenvolvimento das medidas do PSF a preocupação da CAPESESP foi a de evitar onerar ainda 
mais o associado, pois tem consciência de que sua capacidade de pagar o CAPESAÚDE está no limite. Contudo, as exigências normativas 
da ANS precisam ser cumpridas. 

Com relação ao acompanhamento do Programa, este é feito pela Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Fiscal, e ainda, pela ANS. 
Eventuais ajustes poderão ser feitos, seja para resultados positivos, quando as medidas poderão ser aliviadas para os associados, 
quanto no caso contrário, quando as premissas iniciais definidas não se cumprirem.

Finalmente, contamos com a compreensão e apoio de todos os associados no sentido de manter suas contribuições em dia, para que seja 
possível honrar os compromissos com a rede credenciada e com a ANS, pois ao final desse processo, o qual temos pleno conhecimento 
de que exigirá um grande esforço de todos, resolveremos os problemas do CAPESAÚDE, garantindo sua sustentabilidade e acesso à saúde 
de qualidade aos milhares de servidores e familiares que dela dependem.

Convidamos todos os associados para que se mantenham informados e atualizados acessando o portal institucional em www.capesesp.com.br.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.

João Paulo dos Reis Neto 
Diretor-Presidente da CAPESESP


