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Informação é poder
Conforme amplamente divulgado, a CAPESESP desde janeiro de 2016 en-

contra-se em Regime Especial de Direção Fiscal por parte da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar – ANS, órgão regulador e fiscalizador dos pla-

nos de saúde. 

Neste momento, com a aprovação do Conselho Deliberativo da Entidade, a Dire-
toria Executiva encaminhou à ANS um documento, chamado Programa de Sa-
neamento Financeiro – PSF, contendo uma série de medidas com o objetivo de, 
nos próximos 36 meses, equacionar o problema econômico-financeiro pelo qual 
a CAPESESP vem passando há pelo menos 4 anos. 

O objetivo dessa cartilha é esclarecer a todos os associados os principais aspectos 
concernentes ao PSF.

Boa leitura!
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4 53O que é o Programa de 
Saneamento Financeiro (PSF) ?
É um programa apresentado pelas Operadoras de 

Planos de Saúde contendo medidas efetivas capazes de re-
verter, em determinado período, as anormalidades 

econômico-financeiras detectadas durante o Re-
gime Especial de Direção Fiscal.

4Por que a CAPESESP precisa implantar o 
Programa de Saneamento 
Financeiro?

Após as avaliações realizadas, a Diretora Fiscal no-
meada pela ANS desde janeiro/2016, entendeu 
que o CAPESAÚDE tem condições de se tor-
nar um Plano equilibrado e determinou que a 
CAPESESP apresentasse, até 29/08/2016, um 
Programa de Saneamento Financeiro, o que 
foi feito, dentro desse prazo. 

1 Em que consiste o Regime 
Especial de Direção Fiscal 
instaurado na CAPESESP 

desde janeiro/2016? 
Este Regime possibilita à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, Órgão Regulador e Fiscalizador do 
Sistema de Saúde Suplementar, nomear um Diretor Fiscal 
para acompanhar in loco o problema relativo à situação 
econômico-financeira da Operadora de Saúde.  

2O que levou a CAPESESP a esta situação? 
Desde 2009, por meio de suas Resoluções, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS passou a estabelecer que as Operadoras de Planos Pri-

vados de Assistência à Saúde deveriam constituir reservas financeiras, 
visando à minimização dos riscos de insolvência, para maior segu-
rança de seus beneficiários e do sistema de saúde suplementar. 
 
Para as autogestões, como é o caso da CAPE-
SESP, que não possuem finalidade lucrativa, 
essa tarefa é muito difícil, principalmente se 
não puder contar com a participação dos 
patrocinadores para auxiliar na consti-
tuição destas reservas financeiras, pois 
praticamente tudo que se arrecada de 
contribuições mensais (receitas) são uti-
lizadas no pagamento das despesas, não 
havendo sobra. Essa situação afeta o equilí-
brio do CAPESAÚDE, que passa a ser conside-
rado pela ANS um Plano de Saúde com anormalida-
des econômico-financeiras.



6 77 Como será a aplicação dos reajustes anuais 
(revisão no custeio do CAPESAÚDE)?
Diante da obrigação de cumprimento do Programa de Saneamento, nos 

próximos três anos, a revisão do custeio considerará as necessidades reais de au-
mento de receita, aplicando o percentual adequado para cobertura das despesas 
assistenciais e constituição das reservas financeiras exigidas pela ANS, diferente-
mente do que ocorreu nos últimos anos, nos quais a CAPESESP aplicou apenas o 
percentual definido pela ANS para os Planos Individuais.

5Quanto tempo vai 
durar o Programa de 
Saneamento Financeiro?

De acordo com a legislação da ANS o PSF tem 
duração de 24 meses. A CAPESESP conseguiu a 
prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses. 
Assim, o Programa de Saneamento Financeiro 
perdurará por 36 meses, com acompanhamento e 

mensuração mensal das ações e metas propostas.

6Quais ações serão implantadas com o 
Programa de Saneamento Financeiro?

A CAPESESP se comprometeu com três ações para o cumprimento do Programa:

a. Aplicação de reajustes anuais nas contribuições dos associados no percentual 
necessário para manter o equilíbrio entre receitas e despesas;

b. Instituição de aporte financeiro pelos associados, de forma diluída;
c. Ajuste nos percentuais e valores de coparticipação em procedimentos médicos. %

Percentual 
da ANS

FREQUÊNCIA DE 
UTILIZAÇÃO

VARIAÇÃO DE 
CUSTOS
NOVAS 

TECNOLOGIAS

2019



8 98Como será feito o aporte financeiro?
Cada titular inscrito no Plano de Saúde até o dia 01/10/2016 terá a soma das 
contribuições de seu grupo familiar (titular + dependentes naturais, eco-
nômicos e agregados, conforme cada caso) multiplicada por 3 (três) vezes, 
sendo este valor dividido em 32 prestações, a serem cobradas a partir de 
dezembro de 2016.

Exemplo: Grupo familiar com contribuição mensal para o plano de R$ 
1.000,00. Valor total do aporte financeiro: R$ 3.000,00 (R$ 1.000,00 x 3). 
Valor de cada prestação: R$ 93,75 (R$ 3.000,00 ÷ 32). 

Caso o titular solicite o seu desligamento ou de qualquer dos seus dependentes 
do plano, o valor da prestação continuará a ser pago mensalmente até a total qui-
tação do aporte. Isso porque os problemas financeiros que levaram a CAPESESP a 
essa situação dizem respeito ao passado.

9Quais serão os novos valores de coparticipação 
financeira em procedimentos médicos?
Para todos os planos de abrangência Nacional (Capesaúde Assistência 

Básica I, Capesaúde Assistência Superior I, Capesaúde Assistência Executiva I (a 
partir de fevereiro/17), Capesaúde Assistência Básica II (a partir de dezembro/17), 
Capesaúde Assistência Básica 2, Capesaúde Assistência Superior 2, Capesaúde As-
sistência Básica 3, Capesaúde Assistência Superior 3, Capesaúde Assistência Básica 
4 e Capesaúde Assistência Superior 4 (a partir de abril/17),  os novos valores de co-
participação são os seguintes:

COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS

CONSULTAS 30%

CONSULTAS / SESSÕES DE 
ACUPUNTURA, TERAPIA OCUPACIONAL, 
FONOAUDIOLOGIA, PSICOTERAPIA E 
NUTRIÇÃO

30%

EXAMES
20%, LIMITADOS A R$ 150,00 
POR PROCEDIMENTO REALIZADO

INTERNAÇÕES
R$ 150,00 POR INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA

R$ 200,00 POR INTERNAÇÃO EM APARTAMENTO

Para os Planos Regionais Sob Medida, a partir de abril/17,  os valores serão os des-
critos abaixo:

COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS
SOB MEDIDA

CONSULTAS EM CONSULTÓRIO R$ 20,00

CONSULTAS EM PRONTO-SOCORRO R$ 30,00

PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS 
E TERAPÊUTICOS

GRUPO A : R$ 4,00

GRUPO B: R$ 20,00

GRUPO C: R$ 40,00

GRUPO D: R$ 90,00

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE 
REABILITAÇÃO

R$ 4,00

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE 
MONITORIZAÇÃO E TERAPÊUTICA

R$ 20,00

DEMAIS CONSULTAS, SESSÕES E TERAPIAS R$ 4,00

INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS QUE 
ULTRAPASSEM O PERÍODO MÍNIMO DE 
CUSTEIO INTEGRAL NORMATIZADO PELA ANS

R$ 150,00

DEMAIS INTERNAÇÕES R$ 150,00

CONTRIBUIÇÃO MENSAL 
PARA O PLANO

= R$ 1.000,00

APORTE FINANCEIRO

R$ 1.000,00 X 3 
= R$ 3.000,00

VALOR DE CADA PRESTAÇÃO

 R$ 3.000,00 ÷ 32
= R$ 93,75

clique aqui
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10 Serão implantadas 
outras medidas além 
destas descritas 

anteriormente e que afetam 
diretamente os associados?

Sim. Estão previstas diversas medidas e providências a serem 
implantadas internamente na CAPESESP, além de negociações 
com o Governo Federal, patrocinadores e prestadores de serviços. 

Entretanto, de acordo com a legislação, o Programa de Saneamento 
Financeiro deve conter apenas ações que possam ser acompanhadas e 

medidas pela ANS, portanto, aquelas que dependam de fatores externos, 
como, por exemplo, o aumento da contribuição patronal para o Plano não 
devem ser listadas no documento, pois o não cumprimento pode resultar 

no cancelamento do Programa e na dissolução da Entidade.

11Caso as medidas implementadas tenham 
o sucesso esperado, as ações do programa 
de saneamento poderão ser revistas?

Sim. Conforme o Programa venha a apresentar resultados positivos, as medidas 
nele estabelecidas poderão ser reavaliadas de forma a diminuir o impacto no or-
çamento dos associados do CAPESAÚDE.

OBSERVAÇÃO: 
Em 31/03/2017, o Conselho Deliberativo aprovou os Regulamentos dos Planos Capesaúde Assistência Básica I, 
Capesaúde Assistência Superior I, Capesaúde Assistência Executiva I (a partir de fevereiro/17),Capesaúde Assistência 
Básica 2, Capesaúde Assistência Superior 2, Capesaúde Assistência Básica 3, Capesaúde Assistência Superior 3, 
Capesaúde Assistência Básica 4 e Capesaúde Assistência Superior 4 (a partir de abril/17), ficou definido a inclusão da 
seguinte coparticipação:

- Demais procedimentos e eventos em saúde, equipamentos, dispositivos e outros produtos ou insumos, exceto 
quimioterapia, radioterapia, terapia renal, coletores e adjuvantes de proteção e segurança - 30%, limitado a R$150,00 
por evento.
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