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Conjuntura da relação entre SUS e planos de saúde no Brasil 
 

Embora uma parcela da literatura em Saúde Coletiva e dos tomadores de 

decisão no setor privilegiem, merecidamente, as políticas de saúde voltadas para o 

SUS, é importante que esse foco não cegue ambos para os impactos negativos que 

o setor privado pode impingir à saúde pública. Situações como a dos ressarcimentos 

ao SUS, e políticas de desregulamentação de planos de saúde, justificam uma 

postura vigilante sobre o mercado de planos de saúde. 

As ações e serviços de saúde no Brasil constituem uma rede complexa 

combinada num regime público-privado. Temos o SUS responsável por atender 

gratuita, universal e integralmente todos os mais de 210 milhões de brasileiros1 e os 

estrangeiros em território nacional. E temos simultaneamente, o setor privado 

autorizado a explorar economicamente a prestação de serviços de saúde, com a 

condição de manterem caráter de relevância pública, sujeitos, portanto à regulação 

estatal, em respeito à saúde e o interesse da coletividade. 

O setor privado é composto tanto pelas ações e serviços prestados mediante 

pagamento direto do bolso ou pela intermediação de planos de saúde. Neste último 

caso estamos diante do que é chamado de saúde suplementar2. Embora prevista na 

Constituição (arts. 196 a 200), esta combinação não é equilibrada e usualmente 

                                                
1  Segundo o censo do IBGE de 2013, a população brasileira era, neste ano, de 201.032.714. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acessado em 12/04/2017. 

2 Art. 1º, I, da lei nº 9656/98. 
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beneficia o setor de planos de saúde, que detém o maior número proporcional de 

leitos, e é beneficiado por subsídios públicos altamente regressivos3. 

Segundo dados de 2014 do Global Health Observatory data repositor (OMS), 

o Brasil aplica 8,3% do PIB em saúde, percentagem que se aproxima dos países 

desenvolvidos. Contudo, os investimentos públicos em saúde são da ordem de 

46,4% contra 53,96% dos investimentos privados4. O setor privado, portanto, atende 

um quarto da população brasileira e absorve mais da metade dos investimentos em 

saúde. Além disso, parte importante do investimento público vai parar no caixa de 

empresas prestadoras conveniadas ou organizações privadas de gestão de unidades 

assistenciais. 

Esse cenário tende a se agravar com a Medida Provisória 656/2014 a partir de 

quando a exploração econômica dos serviços de saúde passou a ser permitida 

também pelo capital estrangeiro. Houve denúncia do então procurador-geral da 

República Rodrigo Janot no sentido de que o então Presidente da Câmara, Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ), teria negociado a MP5. 

A saúde suplementar, segundo dados da PNAD 2013, abrangia 27,9%, da 

população brasileira, (58,59 milhões de pessoas)6. De 2014 para cá, no entanto, 

                                                
3 Subsídios regressivos são aqueles que beneficiam as pessoas com maior renda, ao contrário do que 

seria mais justo, atingirem os que recebem menos. Esses subsídios reduzem a capacidade de 

financiamento do SUS, porque os gastos privados com saúde são passíveis de dedução do valor 

devido do imposto sobre a renda, sem que exista teto para o abatimento, a eliminação ou imposição 

de limites para a renúncia fiscal poderia ser fonte importante de recursos para o SUS. 

4 World Health Organization. Global Health Observatory data repository. Health expenditure ratios, by 

country, 1995-2014, Brazil. Disponível em: < 

http://apps.who.int/gho/data/view.main.HEALTHEXPRATIOBRA?lang=en> Acessado em 19/04/2017. 

5  https://www.valor.com.br/politica/5120200/cunha-negociou-propina-com-btg-e-amil-aponta-

denuncia-de-janot 

6 Um salto pequeno em relação à PNAD anterior, de 2003, que apurou uma porcentagem de 24,6 da 

população do país com planos de saúde (43 milhões). 

http://apps.who.int/gho/data/view.main.HEALTHEXPRATIOBRA?lang=en
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houve uma queda no número de usuários, chegando hoje aos 47 milhões de 

pessoas, ou 22,8% da população brasileira (ANS, 2016), em razão especialmente do 

aumento do desemprego. 

A fim de se recuperar dessa retração, algumas operadoras lançaram mão de 

estratégias para diversificar a gama de planos disponibilizados no mercado e reduzir 

custos em saúde7. No mesmo ano e desde então, despontaram não apenas no 

Executivo (Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar), mas 

também no Legislativo, algumas iniciativas para tornar a regulamentação dos planos 

de saúde mais frouxa e assim, “recuperar o mercado” para os planos de saúde8. 

                                                
7 Nesse sentido, uma nota no site da Fenasaúde sobre o 1º Fórum de Saúde Suplementar aponta que 

“(...) produtos já usados em outros países podem ser implementados no Brasil com sucesso. ‘É preciso 

pensar em formas de divisão para o pagamento do plano, como a coparticipação e a franquia’, 

comentou. Ele vê com bons olhos o modelo, apesar de ainda não haver regulação para tal. Diretor da 

Bradesco Saúde, Flavio Bitter abordou o VGBL Saúde, produto que depende de aprovação no 

Congresso Nacional. No modelo, o beneficiário é estimulado a participar mais das decisões 

relacionadas à saúde, já que contribui com uma espécie de poupança para ajudar a custear seu plano 

no futuro, após a aposentadoria. ‘É muito interessante. Além de trazer economia para o consumidor, 

permite que ele faça um investimento, auxiliando-o a arcar com as despesas médicas que podem 

ocorrer na franquia’, afirmou”. Disponível em: < 

http://www.cnseg.org.br/fenasaude/imprensa/releases/novos-produtos-e-solucoes-podem-ajudar-

empresas-a-manter-plano-de-saude-para-seus-colaboradores-1.html >. Acesso em 17.03/17. 

8 No Executivo, foi anunciada em maio de 2016 a proposta de planos de saúde “acessíveis” pelo então 

Ministro da Saúde Ricardo Barros. A proposta previa, entre outras medidas, hierarquização de rede 

(passagem inicial pelo médico de família antes do encaminhamento ao especialista); Coparticipação 

do usuário que alcance pelo menos 50% do valor do procedimento; Flexibilização dos prazos de 

atendimento; Regionalização do atendimento, em que as operadoras ficariam obrigadas apenas a 

oferecer um rol específico de acordo com a infraestrutura de cada município ou região; Reajuste 

baseados em planilhas de custo (sem controle da ANS). 

A proposta foi encaminhada à ANS, que respondeu por meio de um relatório sobre a viabilidade 

técnica desses planos. Como resposta, ANS optou pelo caminho de informar quais medidas já 

estavam sendo discutidas (como o caso da normativa de Franquia e Coparticipação), e quais poderiam 
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No caso específico do legislativo, encontramos a alteração na lei nº 9.656/98 

através do PL 7419/06 e seus mais de 150 apensados. Houve a congregação de 

todos esses PLs em uma comissão especial de planos de saúde, sob a presidência 

do Dep. Hiran Gonçalves e relatoria do Dep. Rogério Marinho. O relator apresentou 

um substitutivo aos 150 Projetos de Lei, reformado por duas vezes, mudando a lógica 

de ressarcimento ao SUS, restringindo coberturas, afastando o Código de Defesa do 

Consumidor, diminuindo as garantias para entrada no esquema de comércio de 

planos de saúde, propondo redução automática de rede assistencial e flexibilização 

das multas caso os planos de saúde descumprissem as leis. 

Após o terceiro adiamento da votação do relatório, em dezembro de 2017, o 

projeto não foi levado adiante pelo relator por todo o ano de 2018. Tampouco foi 

arquivado, o que deixa em aberto a possibilidade de retomada dessas discussões a 

partir das eleições. 

Essas alterações nos planos de saúde vêm em paralelo com alterações na 

política nacional de atenção básica. Como se atrelado ao enxugamento do SUS, 

víssemos espelhada a expansão do privado. A Atenção Básica no SUS foi 

redimensionada recentemente, justamente o segmento de maior interesse dos 

planos de saúde, o filão do mercado (consultas e exames). 

Considerando este panorama, de uma saúde privada que abocanha recursos 

fiscais e compete por leitos, usuários e políticas, apresentamos uma síntese de 

aspectos que contribuem para evitar que o comércio de planos de saúde mantenha 

uma postura predatória em relação ao SUS. 

                                                
ser incluídas na agenda regulatória da agência (revisão dos prazos de atendimento ou 

subsegmentação, por exemplo). Dentro da ANS, também vimos iniciativas regulatórias que 

enfraquecem planos de saúde. É o caso da normativa de franquia e coparticipação (valores que o 

usuário paga além da mensalidade, toda vez que usa o plano), e da normativa de planos de saúde 

coletivos de 2 pessoas (planos MEI), que simulam uma relação empresariam quando na verdade 

estamos diante de grupos familiares. 
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EIXO I – RESSARCIMENTO AO SUS 

 

O ressarcimento ao SUS é um mecanismo importante, que possibilita a 

universalidade do sistema e ao mesmo tempo, balanceia as isenções fiscais. É, 

ainda, uma medida que evita que empresas de planos de saúde utilizem o sistema 

público como uma espécie de resseguro, impelindo para o SUS aquilo que não 

querem prestar. Se existe a obrigatoriedade de ressarcir, em alguma medida, 

impede-se que o plano de saúde enriqueça ilicitamente.  

Este é um ano estratégico para o ressarcimento. Embora ele tenha sido criado 

com a Lei nº 9.656/98, apenas neste ano, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela 

sua constitucionalidade, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

Adin nº 1931. Segundo o relator da ação, Ministro Marco Aurélio, a norma impede o 

enriquecimento sem causa das empresas, e perpetuação da lógica do lucro às custas 

do erário. Entendimento contrário significa que os planos de saúde recebem 

pagamento, mas os serviços continuam a ser prestados pelo Estado, sem 

contrapartida9. 

A consequência é que diversas ações judiciais interpostas por planos de saúde 

que estavam paradas aguardando o julgamento de constitucionalidade, agora podem 

ter seus depósitos judiciais liberados, com retorno de recursos para o SUS.  

Para tanto, é de vital importância o acompanhamento do controle social sobre 

estas ações da ANS. É possível não apenas solicitar as informações sobre como se 

está procedendo às cobranças, como também firmar parcerias com o Tribunal de 

Contas da União, que também acompanha esse processo. 

Importante destacar que, mais do que um mecanismo de recuperação de 

recursos públicos, o processo de análise dos dados do ressarcimento deveria 

                                                
9 https://idec.org.br/sites/default/files/arquivos/stf_leideplanosdesaude_contratosantigos.pdf 
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funcionar como informação estratégica para planejamento da expansão da rede 

assistencial em função das necessidades de saúde da população, ou seja, um 

elemento de instrução para a regulação assistencial. 

 

EIXO II – RECURSOS PÚBLICOS INDIRETOS: ISENÇÕES 

 

Como afirmado na análise geral, os planos de saúde recebem recursos 

públicos indiretos, através de isenções fiscais. 

Importância de apontar a injustiça dessa distribuição, enquanto se tira dinheiro 

de quem tem menos para dar a quem tem mais. 

 

EIXO III – RECURSOS PÚBLICOS INDIRETOS: PLANOS DO FUNCIONALISMO 

PÚBLICO 

 

Outra questão que envolve o trânsito de recursos públicos para planos de 

saúde privados, se refere à oferta de planos de saúde privados para o funcionalismo 

público. As iniciativas de desregulamentação de planos de saúde têm como propósito 

claro a expansão do mercado, ou seja, a ampliação de usuários de planos de saúde, 

e a oferta de planos de saúde para o funcionalismo, além de aumentar as carteiras 

dos planos privados, também geram uma dúvida sobre o quanto a defesa do SUS é 

realmente advogada pelos seus prestadores diretos. 

No caso das instituições púbicas da administração direta há, em geral, duas 

estratégias possíveis de uso de recursos públicos de forma privativa: na transferência 

direta de recursos da rubrica “assistência médico-hospitalar” para a folha de 

pagamento como subsídio à compra de planos de saúde pelos trabalhadores, ou no 

patrocínio de autogestões de uso privativo de trabalhadores de uma determinada 

instituição sempre com impacto negativo sobre a rede de serviços disponíveis para a 

população em geral. As recentes mudanças propostas pelo governo sobre esse 
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mecanismo devem ser cuidadosamente analisadas para que se possa ponderar em 

que medida visam apenas beneficiar as empresas de intermediação e prejudicar o 

trabalhador e em que medida podem servir de base para o fortalecimento da rede 

assistencial pública.   

 

 


