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ReSUMo

O setor de planos de saúde, regulado pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), é responsável pela assistência à saúde de aproxi
madamente 24% da população brasileira. Com a situação de urgência 
sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, iniciada em março de  
2020, operadoras de planos de saúde e rede prestadora de serviços assis-
tenciais passaram a demandar do órgão regulador diversas medidas de 
urgência para o enfrentamento da crise, alegando, por um lado, que o 
impacto da Covid-19 seria devastador para o setor regulado. Por outro 
lado, a Agência também se viu pressionada pela sociedade por respostas 
que garantissem que o acesso aos beneficiários de planos de saúde fosse 
assegurado durante a pandemia. O cenário de incertezas e de ausência de  
informações exigiu da ANS a adoção de uma estratégia de ação capaz  
de gerar informação qualificada e em tempo hábil para a tomada de deci
são, que permitisse a análise adequada de pleitos por medidas regulatórias 
de grande impacto estrutural no setor, com vistas à sustentabilidade da 
saúde suplementar e à proteção dos direitos dos consumidores durante e 
no póscrise. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar as estratégias 
adotadas pela ANS para monitorar o setor de saúde suplementar durante 
a pandemia e definir ações regulatórias com a urgência exigida pela 
situação. Para obtenção de dados relevantes de forma mais célere, a ANS 
emitiu Requisições de Informações (RI) às operadoras para o envio de 
dados econômicofinanceiros e assistenciais. Nesse contexto, o Boletim 
Covid-19 — Saúde Suplementar surgiu como ferramenta para dar 
trans parência à sociedade sobre o comportamento do setor no período. 
Além dos dados provenientes das RIs, a ANS também considerou as de-
mandas de consumidores junto aos canais de atendimento da ANS e as 
informações coletadas em reuniões periódicas com operadoras de todo o 
território nacional para monitorar a evolução do impacto da pandemia no 
setor de saúde suplementar. Com base nas informações produzidas pelo 
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próprio mercado, concluiu-se que boa parte dos pleitos efetuados diante 
das incertezas no início da pandemia não se traduziu em necessidade de 
ações da ANS em socorro ao mercado regulado. Como resultado, restaram 
comprovados a importância e o poder da informação e da transparência: 
o cenário de incerteza e caos foi transformado em um cenário de 
previsibilidade e segurança para tomadas de decisão, com impactos posi-
tivos para a sociedade e garantia aos direitos dos consumidores.

PAlAvRAS-ChAve

Regulação — saúde suplementar — Covid-19 — transparência — proteção 
do consumidor

ABSTRACT

The Brazilian health insurance sector, which is regulated by National 
Regulatory Agency for Private Health Insurance and Plans (ANS), 
provides private health care coverage to approximately 24% of the 
country’s population. With the onset of the Covid19 pandemic beginning 
in March 2020, the regulatory agency received increasing pressure from 
the various stakeholders (e.g. health insurers, health plan administrators, 
health care provider groups, consumer advocacy groups) for extraordinary 
measures to ensure the long-term economic viability of the sector on one 
hand and to protect or prevent a decline in coverage during the health 
crisis. Health insurance operators claimed that the impact of Covid19 
would be devastating to the economics of the regulated market. Consumer 
advocacy groups feared that the abrupt economic impact of the social 
distancing measures could cause a massive decline in coverage that would 
put additional pressure on an already overwhelmed public health system.  
In this unprecedented scenario of acute uncertainty, ANS adopted a 
strategy focused on generating qualified information in a timely fashion 
that would provide a clearer overall picture of the impact of the crisis  
on the private health insurance market and ultimately support sound 
decision making. This paper aims to present the strategies adopted by ANS 
to monitor the impact of the Covid-19 health crisis on the Brazilian private 
health insurance sector and to determine the appropriate regulatory 
response measures to be taken. ANS issued Information Requests (IRs) 
requiring health insurance providers to submit a preview of their key 
financial indicators as well as selected health care data from endto
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end providers who operate their own hospital facilities. In this context, 
the “Covid19 Bulletin — Private Health Insurance” emerged as a tool 
to share a transparent picture of the observable impact of the pandemic 
in the sector. The Bulletin was complemented with data from consumer 
demands reported to ANS service channels as well as information shared 
through online roundtables organized by ANS to allow health insurance 
operators from every state of Brazil to share their experience in facing 
the pandemic. Based on the consolidated information provided by the 
stakeholders themselves, many of the claims and fears raised amid acute 
uncertainty at the beginning of the crisis could be assuaged. Thus, this case 
exemplifies the power of making the right information quickly available in 
a crisis to allow for predictability and sound decision making.

KeywoRdS

Regulation — private health insurance — Covid-19 — transparency — 
consumer protection

Introdução

O enfrentamento à pandemia provocada pelo Sars-CoV-2 (novo 
coro  na vírus) revelase um enorme desafio sanitário e político em todo o 
mundo, conforme amplamente divulgado pela mídia e autoridades compe-
tentes,1,2,3,4,5,7,8,9,10 exigindo esforços tanto dos sistemas de saúde e assistências 

1 OPAS. Folha informativa Covid-19 — Escritório da Opas e da OMS no Brasil. Organização Pan- 
Americana da Saúde (OPAS), 2020. Disponível em: <www.paho.org/pt/covid19>. Acesso em: 
27 ago. 2020.

2 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. Declara Emergência 
em Saúde Pública de importância Nacional (Espin) em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (2019-nCoV). Diário Oficial da União, Brasília, 4 fev. 2020. Disponível em: 
<www.in.gov.br/en/web/dou//portarian188de3defevereirode2020241408388>. Acesso 
em: 26 ago. 2020.

3 FIOCRUZ. Covid-19: tendência de interiorização aumenta e pode gerar mais pressão sobre 
grandes centros. Fundação Oswaldo Cruz, 2020. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/
noticia/covid-19-tendencia-de-interiorizacao-aumenta-e-pode-gerar-mais-pressao-sobre-
grandescentros>. Acesso em: 28 ago. 2020.

4 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 454, de 20 de março de 2020. Declara, em todo o 
território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19). Diário 
Oficial da União, Brasília, 20 mar. 2020. Disponível em: <www.in.gov.br/en/web/dou//portaria
n454de20demarcode2020249091587>. Acesso em: 26 ago. 2020.

5 CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID19). Our world in data. 2020. Disponível em: <https://
ourworldindata.org/coronavirus>. Acesso em: 26 ago. 2020.
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ofertadas quanto dos governos e organizações em geral, para desenvolvimento 
de um trabalho conjunto e planejado, em diversas esferas e entre diversas 
nações, capaz de gerar respostas positivas de combate à doença.
6,7,8,9Sensíveis à situação, vários setores da sociedade civil organizada e do 
governo se mobilizaram, propondo e implementando ações de monitoramento 
e de enfrentamento da Covid-19. Tal situação se demonstrou ainda mais 
gravosa na saúde suplementar. O início da pandemia foi marcado por 
incertezas e previsões pessimistas por grande parte dos entes regulados pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prestadores de serviços de 
saúde. Os acontecimentos precedidos na Europa, em particular na Itália e 
Espanha, fizeram com que a pandemia chegasse ao Brasil acompanhada da 
preocupação de um grande desequilíbrio no sistema de saúde suplementar.  
A expectativa era de sobrecarga na assistência hospitalar — devido ao aumento 
das despesas assistenciais com as internações dos infectados pelo novo co-
ronavírus — e de impacto financeiro na população, levando ao aumento da 
inadimplência das mensalidades dos planos de saúde e à consequente redução 
expressiva no número de beneficiários devido à incapacidade de pagamento, 
afetando a organização do sistema de saúde brasileiro como um todo, em 
especial na relação do público com o privado.

Muitas operadoras de planos de saúde e rede prestadora de serviços 
assistenciais passaram a demandar do órgão regulador diversas medidas de 
urgência para o enfrentamento da crise, alegando que o impacto da Covid-19 
seria devastador para o setor, que é responsável pela assistência à saúde de 
aproximadamente 24% da população brasileira (SIB/ANS, jul. 2020). Entre os 
pedidos, figuraram a flexibilização de regras prudenciais, garantia de receita 
mínima para rede, aumento de prazos para garantia de acesso à assistência 
à saúde, liberação da aplicação de multas, revisão de prazos processuais e 
de envio de informações regulatórias, atingindo, assim, diversos normativos 

6 BRASIL. Ministério da Saúde. Painel coronavírus. Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: 
<https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 26 ago. 2020.

7 BRASIL. Governo Federal. Coronavírus: confira as ações do Governo Federal nos 100 dias 
de enfrentamento. Governo do Brasil. Disponível em: <www.gov.br/ptbr/noticias/saudee
vigilanciasanitaria/2020/06/coronavirusconfiraasacoesdogovernofederalnos100dias
deenfrentamento>. Acesso em: 28 ago. 2020.

8 BRASIL. Ministério da Saúde. Boletins epidemiológicos. Disponível em: <https://coronavirus.
saude.gov.br/boletinsepidemiologicos>. Acesso em: 28 ago. 2020.

9 BRASIL. Ministério da Saúde. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. Plano 
de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus Covid-19. Brasília, fev. 2020. 
Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano
contingenciacoronavirusCOVID19.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2020.
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vigentes da ANS. Por outro lado, a Agência também se viu pressionada pela 
sociedade por respostas que garantissem que o acesso aos beneficiários de 
planos de saúde fosse assegurado durante a pandemia.

Diante desse quadro, a ANS, alinhada às demais autoridades de saúde 
no país, deu início à adoção de uma série de ações e medidas, em caráter 
de exceção, para enfrentamento da pandemia. Para conferir transparência 
à sociedade, foi criado um espaço específico no portal eletrônico da ANS,10 
com destaque às informações relacionadas com o novo coronavírus, de fácil 
localização e acesso, com atualização permanente.

Como primeira medida regulatória, houve a inclusão no Rol de Proce-
dimentos e Eventos em Saúde do exame SarsCoV2 (coronavírus Covid19) — 
pesquisa por RT — PCR (com diretriz de utilização), já na primeira quinzena de 
março de 2020, tornando obrigatória sua cobertura aos beneficiários de planos 
de saúde. Outra medida adotada desde o início da crise foi o acompanha-
mento destacado do cadastro de demandas (reclamações e informações) 
relacionadas com a Covid19 pelos beneficiários de planos de saúde, tanto em 
relação ao volume quanto em relação ao conteúdo destas.

Em 17 de março, foi registrado o primeiro caso de óbito pelo novo 
coronavírus, quando havia 291 casos confirmados de infecção no país. Nessa 
data, matéria publicada no jornal O Globo11 apontava para a possibilidade de um 
reajuste da mensalidade de planos de saúde maior do que o habitual, em razão 
de possível tendência de alta da demanda dos serviços de saúde. Na mesma 
semana, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciava que 
a ANS liberaria 10 bilhões de reais, parte do que chamava “fundo garantidor” 
das operadoras, para enfrentamento da pandemia,12 enquanto grande  
parte das preocupações estavam voltadas para a possibilidade de um alto 
índice de inadimplência no setor de planos de saúde.

Em resposta, diante de um cenário de incertezas e ausência de infor-
mações, no início de abril, a ANS, considerando as possíveis consequências 
econômicofinanceiras para o setor de saúde suplementar, flexibilizou apenas 

10 ANS. Coronavírus (Covid-19). Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2020. Disponível em: 
<www.ans.gov.br/aans/noticiasans/coronaviruscovid19>. Acesso em: 27 ago. 2020.

11 COM coronavírus, reajuste de planos de saúde pode ser maior, dizem especialistas. O Globo, 
2020. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/comcoronavirusreajustede
planosdesaudepodesermaiordizemespecialistas124308858>. Acesso em: 27 ago. 2020.

12 CORONAVÍRUS: ANS deverá liberar 10 bilhões para os planos de saúde. O Globo, 2020. 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/coronavirusansdeveraliberar10
bilhoesparaosplanosdesaude24316288>. Acesso em: 26 ago. 2020.
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parte das regras prudenciais, não renunciando à segurança financeira setorial, 
construída em mais de 20 anos de atuação. Ainda assim, foram exigidas 
contrapartidas que auxiliassem os demais stakeholders, como a manutenção da 
assistência aos beneficiários, mesmo que inadimplentes, até o final de junho, e 
pagamento sem atrasos à rede prestadora no mesmo período.

Pouco antes disso, também diante das incertezas e analisando os pleitos 
recepcionados pela ANS para flexibilização de exigências regulatórias, a 
Diretoria Colegiada, em 25 de março,13 decidiu prorrogar, em caráter excep
cional, os prazos máximos de atendimento para a realização de consultas, 
exames, terapias e cirurgias eletivas e suspender os prazos para cirurgias e 
atendimentos em regime de hospital-dia e em regime de internação eletiva.  
A medida foi adotada considerando a necessidade de reduzir a sobrecarga das 
unidades de saúde e de evitar a exposição desnecessária da população ao risco 
de contaminação, visando que as operadoras priorizassem a assistência aos 
casos graves da Covid19 de seus beneficiários, sem prejudicar o atendimento 
aos demais consumidores.

Não obstante as medidas anunciadas, o cenário de incertezas ainda 
provocava insegurança no mercado e o surgimento de previsões alarmistas. 
Em 30 de abril, o jornal O Globo divulgava novo estudo da Associação 
Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), o qual afirmava que em um provável  
cenário de inadimplência, as operadoras de saúde só teriam reservas para 
60 dias de atendimento. Na mesma matéria, a ANS, ao criticar o estudo, 
destacava a “notória escassez de dados disponíveis e a defasagem temporal” 
ressaltando que

qualquer proposta de análise ou simulação de cenários deve-se observar 
e levar em consideração a maior quantidade de variáveis disponíveis 
bem como premissas baseadas em evidências. Assim, o produto final 
permitirá uma melhor interpretação dos dados e uma maior robustez 
em termos de fidedignidade dos cenários.14

13 ANS. ANS adota medidas para que operadoras priorizem combate à Covid-19. Agência Nacional de 
Saúde Suplementar. 2020. Disponível em: <www.ans.gov.br/aans/noticiasans/coronavirus
covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5448-ans-adota-medidas-para-que-operadoras-
priorizemcombateacovid19>. Acesso em: 27 ago. 2020.

14 APÓS negar acordo com ANS, planos de saúde podem ter que levantar recursos no mercado. 
O Globo, 2020. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/defesadoconsumidor/
apos-negar-acordo-com-ans-planos-de-saude-podem-ter-que-levantar-recursos-no-
mercado24401965>. Acesso em: 27 ago. 2020.
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A limitação de informações prejudica o debate técnico, o que não deve 
ser permitido nem diante da mais aguda das crises. Importante destacar 
que a Agência sempre coletou informações estratégicas junto ao mercado. 
A diferença é que os prazos normativos usuais para disponibilização desses 
dados pelas operadoras mostraram-se incompatíveis com a urgência trazida 
pela pandemia.

Dessa forma, embora as decisões tomadas até então tivessem sido fruto 
de análise das equipes técnicas da ANS, de reuniões com diversos atores 
do mercado — buscando conferir participação dos atores no processo de 
tomada de decisão —, e estivessem alinhadas com as demais autoridades 
de saúde, a ANS ainda carecia de informações atualizadas que pudessem 
deslindar o panorama vivenciado pelo setor como um todo, nas diferentes 
regiões e nos diferentes momentos de evolução da pandemia no Brasil. Tais 
informações, sobretudo as de caráter econômicofinanceiro e assistencial, 
eram fundamentais para a tomada de algumas decisões regulatórias de alto 
impacto, além de possibilitar a realização de projeções mais fidedignas para 
o setor no pós-crise.

Nessa perspectiva, em paralelo às medidas anunciadas, iniciou-se o 
trabalho que viria alterar o cenário de incertezas e dificuldades às tomadas de 
decisão: a elaboração de uma Requisição de Informações (RI) de cumprimento 
obrigatório, prazo reduzido, contendo informações estratégicas de perfil 
assistencial e econômicofinanceiro, que permitissem à ANS ter a correta 
leitura dos efeitos da pandemia no mercado de planos de saúde.

A RI é prevista na Lei no 9.961/2000 para coleta de informações específicas 
junto às operadoras de planos de saúde, informações que, conforme já 
destacado, foram consideradas essenciais para a análise da situação. Assim, 
a partir de abril de 2020, foram expedidas as primeiras RIs a uma amostra de 
operadoras de planos de saúde, que colheriam, a princípio, informações para 
uso da ANS em suas tomadas de decisão.

Não levou tempo para que fosse notado que as informações obtidas eram 
importantes não apenas para a ANS, mas para toda a sociedade. Assim, o 
trabalho que seria de uso interno evoluiu para uma publicação de livre acesso, 
originando o primeiro Boletim Covid-19 da Saúde Suplementar, publicado 
em 19 de maio de 2020.15

15 O Boletim Covid-19 foi fundamentado pela Nota Técnica 10/2020, no âmbito do processo 
SEI 33910.013199/2020-84. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Boletim Covid-19 — 
Saúde Suplementar, maio 2020. Disponível em: <www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/
covid_19/Boletim_COVID19_ANS.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2020.



Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 279, n. 3, p. 383-423, set./dez. 2020.

391CESAR BRENHA ROCHA SERRA ET AL.  |  Poder da informação e da transparência em cenários de incerteza...

O objetivo do presente trabalho é apresentar o Boletim Covid19 — 
Saúde Suplementar. Criado inicialmente para subsidiar a análise qualificada 
da Agência Reguladora sobre o impacto da pandemia no setor de planos 
de saúde, também teve grande importância para apresentar à sociedade 
informações importantes para a melhor compreensão do real cenário no 
mercado de planos de saúde. A ação adotada pela ANS revelouse exitosa 
e produziu um trabalho técnico inovador, analítico e de integração entre 
diferentes áreas da instituição, com informações de origens e natureza 
diversas, que de forma simples e célere contribuíram para o aprimoramento 
da qualidade regulatória do setor de saúde suplementar em um momento de  
crise sanitária sem precedentes, conferindo transparência à sociedade, segu-
rança jurídica ao processo de tomada de decisão e a participação de diversos 
atores do mercado, visando a preservação do interesse público.

1. Metodologia

A metodologia empregada no Boletim será apresentada sob dois aspectos 
igualmente importantes: o conteúdo das informações — tipo, coleta do dado, 
seleção de amostra e definição de indicadores; e a estrutura de organização 
e governança — processo de geração de informação e produção mensal do 
Boletim Covid-19 — Saúde Suplementar — e do relatório (Nota Técnica).

1.1 Definição da informação

O primeiro desafio da coleta da informação foi definir quais eram os 
indicadores de interesse para os diferentes demandantes de informações 
internos e externos à Agência, que poderiam auxiliar tanto na mensuração de 
impactos da pandemia quanto no processo de tomada de decisão. Para isso, 
primeiramente, houve uma segregação dos tipos de informações de interesse 
do setor que, ao final, foram agrupados em quatro eixos: assistencial, social, 
econômicofinanceiro e demandas de consumidores.

Considerando os tipos de informações inicialmente levantados, foram 
analisadas quais eram de maior interesse e que poderiam ser rapidamente 
coletadas. Em outras palavras, foram escolhidas as informações mais relevantes, 
que pudessem ser prontamente preparadas pelas operadoras e facilmente 
trabalhadas pela equipe da ANS, reunindo duas principais características: 
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facilidade de elaboração e alto poder de diagnóstico situacional. Como 
resultado, foram mapeados 49 indicadores, sendo 23 assistenciais, 1 social, 
15 econômicofinanceiros e 10 relacionados com demandas de consumidores 
(tabela 1).

Tabela 1

listagem de indicadores por tipo e fonte de coleta

Tipo Indicador Fonte de 
Coleta

Assistencial

Índice de Variação Mensal dos Atendimentos em ProntoSocorro que não 
geraram internação

RI

Índice de Variação Mensal de Autorizações Emitidas para SADT

Evolução de Autorizações Emitidas para SADT

Evolução do número de internações por SARS

Evolução de custo de EPI

Evolução da taxa de ocupação de leitos geral (comum e UTI)

Evolução da taxa de ocupação de leitos comuns

Evolução da taxa de ocupação de leitos UTI

Evolução da proporção de leitos (comum e UTI) alocados exclusivamente para 
atendimento à Covid-19

Evolução da proporção de leitos (comum e UTI) alocados exclusivamente para 
atendimento a demais procedimentos

Evolução da proporção de leitos comuns alocados exclusivamente para 
atendimento à Covid-19

Evolução da proporção de leitos comuns alocados exclusivamente para 
atendimento a demais procedimentos

Evolução da proporção de leitos UTI alocados exclusivamente para atendimento 
à Covid-19

Evolução da proporção de leitos UTI alocados exclusivamente para atendimento 
a demais procedimentos

Evolução da taxa de ocupação dos leitos (comum e UTI) alocados à Covid19

Evolução da taxa de ocupação dos leitos (comum e UTI) alocados a demais 
procedimentos

Evolução da taxa de ocupação dos leitos comuns alocados à Covid19

Evolução da taxa de ocupação dos leitos comuns alocados a demais 
procedimentos

Evolução da taxa de ocupação dos leitos UTI alocados a demais procedimentos

Evolução da taxa de ocupação dos leitos UTI alocados à Covid19

Custo (R$) por Diária por Tipo de Internação (Cirúrgica, Clínica e Covid-19 com 
UTI e Cirúrgica, Clínica e Covid19 sem UTI)

Tempo de Internação em Dias por Tipo de Internação (Cirúrgica, Clínica e 
Covid19 com UTI e Cirúrgica, Clínica e Covid19 sem UTI)

Custo (R$) de Internação por Tipo de Internação (Cirúrgica, Clínica e Covid-19 
com UTI e Cirúrgica, Clínica e Covid19 sem UTI)

Social Vínculos de Beneficiários em Planos MédicoHospitalares Sistema 
SIB/ANS
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Tipo Indicador Fonte de 
Coleta

Econômico- 
-Financeiro

Saldo de Recebimentos de pagamentos dos beneficiários (contraprestações)

RI e 
DIOPS17

Saldo de Recebimentos de pagamentos dos beneficiários (contraprestações) de 
Operadoras com Rede Própria

Saldo de Recebimentos de pagamentos dos beneficiários (contraprestações) de 
Operadoras sem Rede Própria

Saldo de Pagamentos a fornecedores e prestadores assistenciais

Saldo de Pagamentos a fornecedores e prestadores assistenciais de Operadoras 
com Rede Própria

Saldo de Pagamentos a fornecedores e prestadores assistenciais de Operadoras 
sem Rede Própria

Indicador de Sinistralidade de Caixa

Indicador de Sinistralidade de Caixa de Operadoras com Rede Própria

Indicador de Sinistralidade de Caixa de Operadoras sem Rede Própria

Inadimplência de planos com preço preestabelecido

Inadimplência de planos com preço preestabelecido de contratos Individual/
Familiar

Inadimplência de planos com preço preestabelecido de contratos Coletivos

Representatividade das contas a receber vencidas de pagamentos de beneficiários 
de planos individual/familiar em pré-pagamento

Representatividade das contas a receber vencidas de pagamentos de beneficiários 
de planos coletivos em pré-pagamento

Representatividade das contas a receber vencidas de pagamentos de beneficiários 
de planos coletivos em pós-pagamento

Demandas 
de 

Consumidor

Evolução de Reclamações em Geral (Assistencial e Não Assistencial) TabNet 
e SIF-

ConsultaEvolução de Reclamações Assistenciais

Número de Demandas relacionadas com o novo coronavírus Relacionadas a 
Informações

SIF-
Consulta

Número de Demandas relacionadas com o novo coronavírus Relacionadas a 
Reclamações

Proporções das Demandas de Reclamação relacionadas com o novo coronavírus

Identificações das Reclamações sobre o coronavírus

Evolução do número de Reclamações de Exame/Tratamento sobre coronavírus

Evolução da representatividade das Reclamações de Exame/Tratamento sobre 
coronavírus sobre o Total de Reclamações

Número de Reclamações de Exame/Tratamento sobre coronavírus por UF

Índice Covid Mensal para as principais UF

Fonte: Elaboração Própria.16

16 Todos os dados econômicofinanceiros já eram coletados trimestralmente, logo, utilizouse o 
histórico trimestral da amostra selecionada complementada por dados atualizados coletados 
por meio das RIs.
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Após a definição dos indicadores, um segundo desafio foi definir a 
forma de coleta das informações, pois alguns dados já existiam e estavam 
disponíveis, contudo, outras informações requeriam a solicitação de dados 
aos entes regulados, especialmente os assistenciais relacionados diretamente 
com a Covid-19. Como apontado na introdução, havia o problema do 
prazo normativo para envio usual de informações. Por exemplo, os dados 
relacionados com os indicadores econômicofinanceiros são coletados tri
mestralmente, após prazo de 45 dias. Ou seja: somente a partir da segunda 
quinzena de agosto seriam recepcionadas as informações econômico- 
financeiras que contemplariam todo o período inicial da pandemia no Brasil 
(abril a junho).

Outro grande desafio eram os dados não coletados periodicamente de 
forma usual pela ANS, tais como os dados assistenciais necessários para o 
monitoramento da crise. Para contornar a dificuldade, foi necessário definir 
um formato padronizado de coleta das informações a serem requisitadas, que 
fosse de fácil interpretação e disponibilização pelas operadoras, que iriam 
fornecê-las pela primeira vez.

No eixo social, foi definida a inclusão da informação de número de 
beneficiários de planos de saúde, para melhor percepção do panorama 
geral do mercado na pandemia, em especial os possíveis efeitos da retração 
econômica na manutenção dos contratos pela população.

O quarto eixo de indicadores, que envolvem demandas de consumidores, 
também incluiu ajustes na forma de atuação da ANS. Boa parte dos dados 
já eram coletados em frequência diária. Entretanto, o advento da pandemia 
fez com que passassem a ser coletados e avaliados diariamente, com 
marcadores específicos que permitissem a identificação e a classificação das 
demandas relacionadas com a Covid19. Neste sentido, foram definidas oito 
categorias, dentro de três domínios, como forma de classificação, para melhor 
compreensão dos impactos diretos e indiretos da pandemia no setor, sob a 
ótica do consumidor de planos de saúde, antes de qualquer análise quanto à 
procedência ou não das reclamações (tabela 2). Os resultados desse trabalho 
são atualizados diariamente no portal eletrônico da ANS,17 que inclui, ainda, 
informações relevantes relacionadas com os casos da doença no Brasil.

17 ANS. Coronavírus: informe sobre demandas dos beneficiários. Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, 2020. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTMzYjNm 
ZDQtODczOC00ZTFmLWJhNzUtNjdlM2FkMjZjMGJmIiwidCI6IjlkYmE0ODBjLTRm 
YTctNDJmNC1iYmEzLTBmYjEzNzVmYmU1ZiJ9>.
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Tabela 2

descrição dos domínios e classificações das demandas dos consumidores

Exame/Trata-
mento para o 
coronavírus

1. Negativa de cobertura para os exames diagnósticos

2. Não cumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT)

3.1. Ausência de rede prestadora para realização dos exames diagnósticos: 
Operadora não indicou um prestador

3.2. Ausência de rede prestadora para realização dos exames diagnósticos: 
Prestador indicado pela operadora não estava apto 

3.3. Ausência de rede prestadora para realização dos exames diagnósticos: 
Sem especificação (outros motivos)

4. Negativa de cobertura para tratamento ou internação

5.1 Ausência de rede prestadora para o tratamento: Operadora não indicou 
um prestador

5.2 Ausência de rede prestadora para o tratamento: Prestador indicado pela 
operadora não estava apto 

5.3 Ausência de rede prestadora para o tratamento: Sem especificação (outros 
motivos)

Outras as-
sistências 

afetadas pela 
pandemia

6.1. Dificuldade de acesso ou negativa de cobertura para procedimentos não 
relacionados com a Covid-19: Operadora não indicou prestador apto ou  
não autorizou

6.2. Dificuldade de acesso ou negativa de cobertura para procedimentos não 
relacionados com a Covid-19: Prestador não realizou o atendimento

6.3. Dificuldade de acesso ou negativa de cobertura para procedimentos não 
relacionados com a Covid19: Sem especificação (outros motivos)

7. Outras questões (incluindo temas sob os quais a ANS não possui ingerên-
cia)

Temas não 
assistenciais

8. Demandas de natureza não assistencial (mensalidades, rescisão contratual, 
entre outros temas)

Fonte: Elaboração da Diretoria de Fiscalização (Difis/ANS).

Em diferentes frentes, a ANS se organizou para que não houvesse au-
sência de informações qualificadas durante a pandemia.

Após a definição das informações essenciais, era necessário determinar 
para que parcela do mercado seriam solicitadas e de que forma seriam 
solicitadas. Requisitar dados de todas as operadoras do mercado (hoje existem 
mais de 1.000 operadoras com registro ativo na ANS) não seria recomendável, 
dado o volume de informações e a celeridade que a análise da ANS deveria 
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ter. Assim, definiuse pela utilização do instrumento de Requisição de 
Informações (RI) previsto no art. 4o da Lei no 9.961 de 2000, tendo como 
critérios para seleção da amostra: (i) a relevância estatística (para isso adotou-
se a metodologia de Pareto, focando em selecionar as operadoras que, juntas, 
abrangessem 80% dos beneficiários de planos de saúde); e (ii) constituírem 
operadoras de grande porte, em sua maioria, com estrutura operacional para 
fornecer dados com a rapidez necessária. Como resultado, foram mapeadas 
109 operadoras para coleta de informações econômicofinanceiras, e, dessas, 
52 foram classificadas como operadoras verticalizadas (com rede própria 
hospitalar informada ao Sistema de Registro de Planos de Saúde — RPS), das 
quais poderiam ser extraídas as informações assistenciais necessárias.

Em seguida, estipulou-se que todo o processo de coleta da informação 
deveria ser simples e objetivo. Por esse motivo, foram usadas planilhas 
eletrônicas em formato Excel com validações básicas, garantindo, assim, que 
as informações não fossem desorganizadas quando de seu preenchimento. 
Também foi utilizado canal com acesso concedido por meio de login e senha, 
gerando protocolo de entrega e registro do documento, conferindo maior 
segurança ao processo.

Cabe lembrar que o envio de RIs é uma prerrogativa da Agência defi
nida em lei: caso as operadoras descumpram a requisição, submetem-se às 
penalidades cabíveis. O instrumento vem sendo utilizado mensalmente, 
desde a aprovação desse projeto pelos diretores da ANS, e será mantido até o 
fim da pandemia.

De posse da informação padronizada, o processamento mensal é feito em 
poucos instantes. Após o recebimento, todos os dados passam por validação 
com aplicação de críticas básicas definidas pela equipe técnica e somente 
após revisados são submetidos à etapa seguinte de elaboração das análises. 
Em caso de dados discrepantes, as operadoras podem ser instadas a prestar 
esclarecimentos.

Devido à heterogeneidade da amostra, a construção da informação foi 
baseada em indicadores que fossem menos sensíveis à existência de outliers. 
Por exemplo, foram utilizadas medianas de indicadores ou dados agrupados, 
de acordo com a situação. Também é possível corrigir as informações a 
posteriori por meio de questionamentos às operadoras ou quando novos envios 
retroativos eram feitos proativamente pelos respondentes. A construção 
adequada do processo como um todo fez com que os indicadores mensais 
fossem menos sensíveis a essas ocorrências.



Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 279, n. 3, p. 383-423, set./dez. 2020.

397CESAR BRENHA ROCHA SERRA ET AL.  |  Poder da informação e da transparência em cenários de incerteza...

Uma vez estabelecido todo o processo de coleta da informação, desde a 
concepção até as revisões e análises, foram definidos os documentos a serem 
produzidos pela ANS e sua forma de divulgação. O produto final desse tra-
balho passou a ser o Boletim Covid-19 — Saúde Suplementar, fundamen tado 
por um relatório em formato de Nota Técnica, com periodicidade mensal, pu-
blicação no portal eletrônico da ANS e ampla divulgação junto aos veículos 
de imprensa. A diagramação e a estratégia de divulgação foram elaboradas 
pela equipe de comunicação da ANS, buscando utilizar linguagem de fácil 
compreensão pela sociedade.

No processo de construção do Boletim restou claro que as informações 
se complementavam, demonstrando a importância da atuação integrada e 
do trabalho colaborativo com participação de diferentes áreas da ANS para 
o alcance da missão institucional do órgão regulador. Foi possível realizar 
análises conjuntas, por exemplo: devido ao ciclo financeiro do setor, contas 
médicas são pagas dois a três meses após a ocorrência do atendimento. Assim, 
informações de utilização de rede antecipam a despesa assistencial nos meses 
posteriores. Demandas dos consumidores servem como um termômetro para 
a busca por serviços de saúde e para o grau de satisfação destes com os planos 
de saúde no período (o processo de consolidação e análise cruzada entre as 
diferentes áreas da ANS será mais bem detalhado na próxima subseção).

Contudo, após todo o processo para elaboração do primeiro Boletim, 
surgiu a dúvida: considerando que a amostra selecionada foi significativa, 
porém, construída a partir dos dados das maiores operadoras do setor, será 
que as operadoras de menor porte poderiam ter situações distintas devido a 
suas especificidades?

Para contornar essa limitação, uma estratégia complementar de captação 
de informação foi incorporada ao projeto: a coleta de informações periódicas 
mediante realização de reuniões virtuais para as quais foram convidadas 
todas as operadoras não contempladas (mais de 1.000 operadoras) de todo o 
território nacional, divididas as reuniões pelas cinco regiões do país. Com isso, 
por meio dos representantes dessas entidades, foram coletadas informações 
qualitativas sobre aspectos econômicofinanceiros (inadimplência, sinistra
lidade, fluxo de caixa) e assistenciais (dados de utilização de serviços de 
saúde, autorizações de procedimentos, hospitalização, uso de telemedicina, 
gestão em saúde e de pacientes com doenças crônicas). Logo, essa solução 
complementar forneceu espaço para que as operadoras de pequeno e médio 
porte fossem representadas e a informação mais bem construída. As edições 
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seguintes dos boletins contaram com resumo das informações colhidas nessas 
reuniões, quando estas ocorriam.

Quanto à identificação do públicoalvo do Boletim, percebeuse que 
a informação se destinava à sociedade como um todo e que seria bastante 
utilizada por veículos de imprensa. Algumas informações possuem públicos 
distintos, por exemplo, os dados assistenciais têm um maior apelo para as 
entidades que lidam com informação de leitos, prestadores de serviços, 
fornecedores de insumos de saúde; ao passo que os dados econômico- 
financeiros são bastante utilizados por profissionais de mercado financeiro 
e veículos especializados. Já os dados de demanda dos consumidores  
são costumeiramente utilizados em análises jurídicas e pelos órgãos de defesa 
do consumidor.

Diante disso, a estratégia de divulgação foi cuidadosamente discutida, 
incluindo a gerência de comunicação da ANS. Dessa forma, a diagramação 
do Boletim é realizada e pensada em conjunto, em formato amigável 
semelhante a um dashboard, com o objetivo de ser de fácil entendimento 
pela sociedade como um todo, minimizando interpretações equivocadas.  
A divulgação final do Boletim Covid19 — Saúde Suplementar é acompanha
da de um Relatório em formato de Nota Técnica conjunta, que contém maior 
detalhamento do processo, em linguagem técnica, direcionado para usuários 
com conhecimento mais aprofundado. Em paralelo, mensalmente é feito um 
release para a imprensa com informações baseadas nos documentos. A figura 
seguinte apresenta um resumo gráfico das etapas do processo descrito nessa 
seção desde a criação do projeto até a divulgação do Boletim.

Figura 1

Resumo do processo

Fonte: Elaboração própria.
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1.2 Definição do processo de geração da informação

A ideia central do Boletim foi prestar informações de forma organizada, 
rápida, confiável e de fácil interpretação a todos os interessados. Contudo, 
considerando competências distintas e as necessidades de formalismos e 
aprovações específicas de diferentes áreas e ainda da equipe de comunicação 
da Agência, o processo poderia tomar um prazo maior que o desejado, o que 
prejudicaria o objetivo do trabalho.

Logo, foi necessário o desenvolvimento de um fluxo operacional orga
nizado que garantisse a execução de um trabalho integrado entre equipes de 
diferentes áreas de forma coordenada, mas que ao mesmo tempo atendesse 
aos requisitos básicos citados no parágrafo anterior: celeridade e utilidade da 
informação em tempo oportuno.

Para isso, as seguintes soluções foram elaboradas para cada desafio:
•	Confiabilidade da informação: para cada uma das áreas foram desen

volvidas etapas de revisões independentes que garantiam que a geração 
da informação fosse feita da forma mais fidedigna possível;

•	Consolidação e facilitação da informação para os usuários externos: 
embora as informações sejam coletadas e analisadas por diferentes 
equipes de diferentes áreas, buscando a integração dos dados para os 
usuários externos em um único documento, foram adicionadas etapas 
de consolidação da informação antes da elaboração do documento 
final, em que técnicos de diferentes equipes puderam contribuir com 
análises que complementavam o trabalho de todos;

•	Velocidade da informação: considerando a evolução da pandemia,  
a velocidade de divulgação se tornou missão desafiadora. Foram 
ado tados fluxos paralelos independentes de validação intraáreas, 
com atividades de validação e elaboração de documentações prévias, 
incluindo já nesse processo de geração prévia da informação a equipe 
da gerência da comunicação, que assim não participava somente do 
final do processo. Com tal solução, o trabalho pôde evoluir de forma 
rápida e previsível a cada mês, tornando mais segura a aprovação da 
diretoria da ANS e a divulgação dos documentos.

Mediante as soluções descritas anteriormente, o prazo desde a coleta 
da informação com as operadoras até a divulgação do Boletim ocorreu 
mensalmente em um intervalo-alvo de 24 dias, iniciados ao longo da penúltima 
semana do mês anterior, sendo 15 dias para as operadoras prepararem as 
informações e nove dias para a Agência consolidar e gerar o Boletim e a Nota 
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Técnica. Em média, a publicação dos documentos ocorre no 19o dia do mês. 
Para melhor compreensão, todo o processo estruturado foi detalhado em 
um fluxograma considerando o paralelismo das atividades e as diferentes 
competências (figura 2).

Figura 2

Fluxograma do processo mensal de elaboração do Boletim Covid-19 — Saúde Suplementar

Fonte: Elaboração própria.

2. Resultados

Um primeiro resultado da medida, do ponto de vista operacional, foi 
o inédito grau de integração transversal da Agência. Membros de áreas 
distintas puderam produzir um relatório único, o que facilitou a comunicação 
de resultados de forma assertiva ao público externo. A capacidade de 
integração “interáreas” produziu legado de governança a ser replicado em 
projetos futuros, já que novos fluxos de trabalho entre equipes diferentes e 
fóruns de tomada de decisão de diretores para validação dos frutos puderam 
ser conformados. Ademais, a gestão de trabalho interequipes mitigou a 
possibilidade de conflitos e acelerou o processo de tomada de decisão pela 
Agência.
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A publicação dos Boletins Covid-19 — Saúde Suplementar e das res-
pectivas Notas Técnicas destaca-se como resultado mais tangível da estratégia 
adotada. Dessa forma, pôde-se ampliar a transparência, via divulgação de 
informação qualificada e comunicação amigável à sociedade. Com a estraté
gia inovadora de envolver a Gerência de Comunicação da ANS de forma 
ativa no fluxo de trabalho, o material pôde ser apresentado com visualização 
moderna, contendo indicadores sintéticos que podem ser compreendidos 
com maior facilidade pelo público geral. O leitor que deseja informações mais 
detalhadas tem a possibilidade de acessar a nota, com conteúdo mais analítico, 
por meio de um link no próprio Boletim. O número de acessos às notas de 
divulgação do Boletim e da nota permite mensurar o alcance obtido: 54.134 
visualizações de página.18 Outra possibilidade de mensurar esses resultados 
foi a disseminação do conteúdo pelas notas de imprensas, que ampliaram 
o acesso da sociedade às informações produzidas: 98 matérias publicadas,19 
grande parte destas em veículos de grande repercussão.20,21,22,23,24,25

Com relação ao público do próprio mercado de saúde suplementar, 
destaca-se que os documentos são constantemente referenciados em reuniões 
internas e externas da agência, tais como a Reunião de Diretoria Colegiada, as 

18 Dados extraídos pela Ferramenta Google Analyltics, da data da publicação dos boletins até 31 
de agosto de 2020.

19 Conforme levantamento da Gerência de Comunicação Social (GCOMS) da ANS, consideraram-
-se matérias publicadas de maio a agosto sobre o conteúdo dos boletins. Destas, duas foram de 
conteúdo neutro, e 96, de conteúdo positivo.

20 10% das queixas contra planos de saúde estão ligadas à COVID19. Estado de Minas, 2020. 
Disponível em: <www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/06/24/interna_nacional,1159498/ 
10dasqueixascontraplanosdesaudeestaoligadasacovid19.shtml>. Acesso em: 26 ago. 
2020.

21 CARNIELO, Marcelo Tadeu; COUTO, Renato. Mais de 1,1 milhão de casos, 51,4 mil óbitos e 
R$ 25 bilhões no tratamento hospitalar da COVID-19. O Estado de S. Paulo, 2020. Disponível 
em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/faustomacedo/maisde11milhaodecasos514
milobitoser25bilhoesnotratamentohospitalardaCOVID19/>. Acesso em: 26 ago. 2020.

22 DESIDERIO, Mariana. Raio-X da pandemia nos planos de saúde mostra: hospitais estão mais 
vazios. Exame, 2020. Disponível em: <https://exame.com/negocios/oraioxdapandemianos
planosdesaudehospitaisestaomaisvazios/>. Acesso em: 26 ago. 2020.

23 LISBOA, Vinicius. Prontos-socorros privados realizaram mais atendimentos sem internações. 
Agência Brasil, 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/202007/
prontossocorrosprivadosrealizarammaisatendimentosseminternacoes>. Acesso em: 26 
ago. 2020.

24 PLANOS de saúde: ocupação de leitos para Covid-19 tem 1a queda desde o início da pandemia. 
O Globo, 2020. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/planosdesaudeocupa 
caodeleitosparaCOVID19tem1quedadesdeiniciodapandemia24543934>. Acesso em: 
26 ago. 2020.

25 TAXA mensal de uso de leitos de Covid-19 por planos de saúde é de 47%. Folha de Pernambuco. 
Disponível em:  <www.folhape.com.br/noticias/taxamensaldeusodeleitosdecovid19 
porplanosdesaudeede47/141062/>. Acesso em: 26 ago. 2020.
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reuniões da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), bem como em relatórios 
de analistas especializados no setor, reuniões com demais órgãos e entidades 
etc.

Outro importante resultado que vem sendo mensurado é o êxito 
da estratégia de obtenção de dados desejados por meio das RIs, junto 
às operadoras da amostra. O percentual de operadoras que enviaram as 
informações de forma tempestiva, podendo seus dados comporem o Boletim 
e a nota, consta do quadro seguinte.

Tabela 3

operadoras respondentes à RI em termos percentuais

RI/ Boletim RI Dados Assistenciais RI Dados Econômico-Financeiros

1a 93,7% 93,6%

2a 96,2% 93,6%

3a 98,1% 92,7%

4a 98,1% 93,5%

Fonte: Boletins Covid-19 e Notas.

Com as reuniões com pequenas e médias operadoras do setor, pôde-se 
coletar relatos das demais reguladas que não compuseram a amostra. Por essa 
via, contrastaram-se os relatos com os dados obtidos via RIs. Participaram 
na primeira e na segunda reunião 178 e 181 representantes de operadoras, 
respectivamente.

Com base nas informações produzidas pelo próprio mercado, a Agência 
pôde avaliar que boa parte dos pleitos efetuados no início da pandemia não 
se traduziram em necessidade de sua intervenção. A compilação e divulga-
ção desses dados possibilitou a valiosa redução do cenário de incertezas,  
miti gando assim o contrafactual de tomada de decisão da Agência que pu-
desse prejudicar o setor como um todo nesse cenário.

Em síntese, os números levantados pelas RIs, e ratificados pelos rela
tos dos representantes das operadoras de médio e pequeno porte que 
participaram das reuniões virtuais permitem concluir que, a despeito do 
cenário macroeconômico e do temor inicial das operadoras de planos de 
saúde, a atual crise não as atingiu da forma esperada. Ao contrário, pelo menos 
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até o momento, o setor apresenta valores e indicadores significativamente 
melhores que o histórico observado.

O distanciamento social levou à redução de procedimentos eletivos e 
procura por pronto-atendimento de uma forma geral (acredita-se que em 
virtude de possível diminuição de incidência de doenças infectocontagiosas, 
diminuição de acidentes de trabalho, receio de contaminação pelo novo 
coronavírus etc.), fenômeno percebido mundialmente, que tendeu a reduzir 
a sinistralidade e elevar ou manter o fluxo de caixa das operadoras. Por outro 
lado, a atual emergência de saúde e a restrição orçamentária ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) levaram famílias e empresas a um máximo esforço para 
manter seus planos.

No aspecto econômicofinanceiro, diferentemente do que indicavam 
as primeiras previsões do mercado, com os documentos produzidos ficou 
evidente a situação de tranquilidade do setor. Os principais índices de diag-
nóstico escolhidos, a sinistralidade e a inadimplência, mantiveramse abaixo 
da média histórica no curso da pandemia: o mês de junho de 2020 apresentou 
o menor índice de sinistralidade de caixa em toda a série observada (maiores 
detalhamentos foram extraídos do Boletim Covid19 e notas técnicas que 
acompanharam cada edição).

Pela ótica das despesas, de acordo com a figura 3, observase uma queda 
expressiva dos valores pagos a fornecedores e prestadores de saúde. Já pela 
ótica da receita financeira, os resultados mensais de contraprestações recebidas 
(mensalidades do plano de saúde, pagas pelos beneficiários) permaneceram 
relativamente estáveis.
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Figura 3

Recebimentos de pagamentos dos beneficiários, valores pagos a fornecedores e prestadores 
e sinistralidade de caixa (R$ MM), com dados mensais

Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).

Destacase, ainda, que não houve aumento da sinistralidade de caixa26 
das operadoras durante a crise, um grande receio no início da pandemia. 
Dois fatores contribuíram para o comportamento desse indicador: base 
de beneficiários e nível de inadimplência. Quanto à base de beneficiários, 
observase nas figuras 4 e 5 que, mesmo com a crise econômica e o aumento 
das taxas de desemprego, houve uma redução relativamente pequena no 
número de beneficiários nos últimos meses.

26 O índice de sinistralidade de caixa leva em conta os dados de fluxo de caixa. Não deve ser 
confundido com o índice de sinistralidade contábil mensurado sob o regime de competência, 
que segue metodologia própria. Os índices de sinistralidade de caixa foram calculados pela 
mediana dos índices de cada operadora individualmente (não por dados agregados), visando 
eliminar o viés da amostra pelos maiores valores.
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Figura 4

evolução mensal de vínculos de beneficiários (milhões) em planos médico-hospitalares 

Fonte: Boletim COVID-19 (4. ed.).

Figura 5
variação de vínculos de beneficiários em planos médico-hospitalares sobre o mesmo 

período do ano anterior

Fonte: Nota Técnica no 13/DifisDiopeDipro.
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Quanto à inadimplência, pelas duas figuras 6 e 7, verificase não ter 
havido expressiva variação do indicador durante a pandemia até julho de 
2020.27

Figura 6

Inadimplência de planos com preço preestabelecido (apurada no mês de cobertura)

Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).
 

Figura 7
Inadimplência de planos com preço preestabelecido por tipo de contratação (apurada no 

mês de cobertura)

 
Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).

27 Observase uma virtual elevação em maio, contudo, isso em parte se explica pelo fato de o 
indicador ser referente aos não pagamentos até o encerramento do mês. No mês de maio,  
o encerramento se deu no final de semana (data não útil), e os pagamentos, como conse quên
cia, no primeiro dia do mês subsequente.
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 Assim, os pleitos por medidas que visavam a redução linear e expressiva 
de regras prudenciais, tais como o resgate dos ativos garantidores das provisões 
técnicas e a redução de capital regulatório, mostraram-se desnecessários. Mais 
que isso, medidas realizadas de forma não calculada poderiam ter o efeito 
oposto ao planejado, reduzindo e não aumentando a liquidez e a solvência 
do setor. Em tal cenário, os prejuízos são evidentes tanto aos beneficiários, 
pela perda da solidez que garante a qualidade de assistência à saúde pelas 
operadoras, como aos prestadores, pela não pontualidade dos recebimentos 
dos planos.

Adicionalmente, no aspecto assistencial, a análise da utilização de serviços 
de saúde no setor considerou informações sobre o impacto da pandemia nas 
operadoras. No geral, a taxa de ocupação de leitos se manteve estável e abaixo 
do mesmo período em 2019. Semelhante fenômeno também ocorreu nas 
consultas em pronto-socorro, que não geraram internações no mesmo ritmo 
verificado antes da pandemia. Mesmo nos casos em que se pôde identificar 
alguma retomada, como é o caso da busca por atendimentos de Serviços de 
Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), vale destacar que até julho de 2020 
esta ocorreu de forma gradual e ainda abaixo dos patamares de 2019.

As figuras 8, 9 e 10 apresentam os principais indicadores assistenciais 
utilizados no Boletim para análise de tendências do impacto da pandemia 
na utilização dos serviços de saúde pela população da saúde suplementar.  
A estratégia adotada foi selecionar dados que pudessem indicar o impacto da 
pandemia no atendimento aos casos relacionados com a doença, a exemplo 
dos dados de internação por Covid-19, bem como o impacto nos serviços de 
saúde que não estavam relacionados diretamente com a doença, por exemplo, 
a partir de dados sobre consultas em pronto-socorro que não geraram 
internação e emissão de autorizações para exames e terapias eletivas. Essa 
última informação é também fundamental para avaliar possível agravamento 
das condições de saúde da população durante a pandemia.
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Figura 8
Índice de variação mensal dos atendimentos em pronto-socorro que não geraram internação 

(fev-20 = 100)

Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).

Figura 9
evolução de autorizações emitidas para exames e terapias (SAdT) sobre mesmo período do 

ano anterior

Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).
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Figura 10

evolução da taxa mensal de ocupação de leitos geral (comum e UTI)

Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).

Em suma, a análise dos indicadores assistenciais apontou, até julho de 
2020, para uma tendência de queda na utilização dos serviços a partir do 
início da pandemia no Brasil, especialmente quando comparada com igual 
período em 2019, a despeito da nova demanda por serviços de saúde para 
atendimento aos casos de Covid-19.

Complementarmente, em referência às demandas do consumidor, 
observou-se que nos meses iniciais da pandemia no Brasil houve uma redução 
expressiva no número de reclamações de natureza assistencial cadastradas 
na ANS, com posterior aumento gradual dos registros Covid-19, a partir 
de junho de 2020. Observouse claramente que o registro de demandas dos 
consumidores junto aos canais de relacionamento da ANS estava diretamente 
ligado à adoção de medidas mais rigorosas de isolamento social, à divulgação 
de notícias na mídia sobre incorporações de exames relacionados com o 
novo coronavírus no Rol da ANS, à suspensão ou prorrogação dos prazos 
máximos para procedimentos de saúde e outras notícias veiculadas. Esses 
dados apontam e confirmam que o número de reclamações assistenciais 
recepcionadas contra as operadoras pelos canais de relacionamento da ANS é 
uma proxy relevante para estimar o comportamento da utilização de serviços 
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de saúde no setor, partindo-se do pressuposto de que reclamações dessa 
natureza têm relação direta com a procura dos beneficiários por atendimento 
(figuras 11 a 14).

Figura 11

evolução de reclamações em geral (assistencial e não assistencial) em 2019 e 2020

Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).

Figura 12

evolução de reclamações assistenciais em 2019 e 2020

Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).
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Figura 13

demandas de reclamação relacionadas com o novo coronavírus

Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).

Na figura a seguir, por exemplo, destacase a evolução das demandas 
de reclamação para exame/tratamento sobre o novo coronavírus. Observase 
um crescente aumento no decorrer das quinzenas, sendo o pico da curva na 
primeira quinzena de julho, período em que vigorou a RN no 458/2020 (29/6 
a 16/7/2020), a qual regulamentava a cobertura obrigatória e a utilização dos 
exames sorológicos — pesquisa de anticorpos IgA, IgG ou IgM (com Diretriz 
de Utilização) — para Covid19. A inclusão desses testes pela ANS atendeu 
a decisão judicial relativa à Ação Civil Pública no 0810140-15.2020.4.05.8300 e 
gerou um volume relevante de questionamentos por parte dos consumidores 
na Agência.
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Figura 14

evolução de reclamações de exame/tratamento sobre coronavírus

Fonte: Boletim Covid-19 (4. ed.).

Importante destacar que a ANS teria ficado sem dados fundamentais 
do setor durante o período mais crítico da pandemia. Dados econômico- 
financeiros, por exemplo, só estariam disponíveis em 15 de agosto de 2020, 
caso não se recorresse à estratégia de Requerimentos de Informações que ori-
gi nou o Boletim Covid-19. Da mesma forma, dados de utilização de serviços 
e de produção assistencial são fornecidos à ANS com delay, considerando o 
ciclo de cobrança de pagamento na relação operadora-prestador, e alguns  
dados específicos não são solicitados por meio de nenhum sistema da ANS. 
Como esperado, após a chegada das informações periódicas trimestrais 
referentes ao segundo trimestre de 2020, em 15 de agosto de 2020, foi con-
firmado que as mesmas tendências verificadas com antecedência no Boletim 
Covid19 para a amostra de operadoras foram identificadas para o restante do 
mercado. A metodologia empregada mostrouse eficaz.

Por fim, restaram comprovados a importância e o poder da informação 
e da transparência: o cenário de incerteza e dificuldades foi transformado em 
um cenário de previsibilidade e segurança para tomadas de decisão. A prática 
de aumentar a transparência aprimorou em si a qualidade da regulação e 
permitiu conquistar os objetivos regulatórios desejados: embasamento téc
nico para a tomada de decisão, previsibilidade dos contratos, além de segu-
rança jurídica e proteção aos direitos dos beneficiários de plano de saúde. 
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Consequentemente, houve melhoria dos resultados para o bem-estar geral, 
considerando-se toda a cadeia produtiva e os usuários de serviços de saúde.

De forma esquemática, os principais macrorresultados são visualizados 
a seguir.

Figura 15

Principais macrorresultados da medida regulatória

 
Fonte: Elaboração própria.

3. discussão

As instituições regulatórias devem buscar a implementação de instru-
mentos de gestão, pautadas por uma política consistente que proporcione 
maior confiança de que as decisões regulatórias sejam tomadas de maneira 
objetiva, imparcial e consistente.28

No caso do setor de saúde suplementar, o início da pandemia demonstrou 
a importância e a necessidade de que fossem disponibilizadas à Diretoria da 
ANS, e aos demais entes do setor, informações confiáveis que embasassem 
as tomadas de decisão necessárias em uma situação excepcional. A crise 

28 OCDE. Recomendação do Conselho Sobre Política Regulatória e Governança. 2012. Disponível em: 
<www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf>. 
Acesso em: 27 ago. 2020.
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sanitária provocada pela pandemia de Covid19 exigia decisões em tempo 
hábil e adaptáveis às eventuais mudanças do contexto.

Ressalte-se, ainda, que o simples conhecimento das informações não 
seria suficiente para uma plena compreensão da situação. Uma vez obtidos, 
os dados deveriam ser processados e contextualizados de forma que possi
bilitassem uma análise do contexto, identificando possíveis tendências e 
particularidades.29

Mintzberg e colaboradores30 citam como exemplo de vulnerabilidade de 
organizações a demora para que informações factuais estejam disponíveis 
para a formulação das estratégias. É exigido um tempo para que informa-
ções de eventos e tendências apareçam; mais tempo para que sejam agregadas 
como relatórios; e ainda mais um prazo até que as informações sejam apresen-
tadas aos formuladores da estratégia. Hamel e Prahalad31 apontam ainda para 
a importância de se desenvolver formas tácitas de conhecimento: aprender 
fazendo mediante arranjos de parceria.

Ao disponibilizar os dados e informações coletados de forma estruturada, 
com o devido embasamento e acompanhados de Notas Técnicas que deta-
lham o estudo, a ANS confere transparência e segurança para a sociedade, 
atendendo aos princípios da boa regulação e às recomendações do Conselho 
de Política Regulatória e Governança da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) quanto à garantia de que a regulação 
sirva ao interesse público, a partir da avaliação das necessidades legítimas dos 
interessados e das partes afetadas pela regulação.32

É importante destacar que, também seguindo preceitos de uma boa 
política regulatória, a estratégia implementada não gerou encargos regu-
latórios desnecessários e não produziu custos regulatórios sobre empresas e 
cidadãos. A forma de requisição das informações teve ampla aceitação e foi 
facilmente assimilada pelas operadoras de saúde da amostra, com baixa carga 
administrativa e alto retorno agregado para tomada de decisão.

29 ABIB, Gustavo. A qualidade da informação para a tomada de decisão sob a perspectiva do 
sensemaking: uma ampliação do campo. Ci. Inf., Brasília, v. 39, n. 3, p. 73-82, dez. 2010. Disponível 
em: <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010019652010000300006&lng=en&n
rm=iso>. Acesso em: 28 ago. 2020.

30 MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safari de estratégia: um roteiro 
pela selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, c. 1998.

31 HAMEL, Gary; PRAHALAD, C. K. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para obter 
o controle do seu setor e criar os mercados de amanhã. Tradução de Outras Palavras. Rio de 
Janeiro: Campus, 1995.

32 OCDE, Recomendação do Conselho Sobre Política Regulatória e Governança, op. cit.
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No dia 19 de maio de 2020, a ANS divulgou a primeira edição do Bole tim 
Covid-19 da Saúde Suplementar,33 com o monitoramento do setor de planos 
de saúde durante a pandemia. Os dados apresentados na primeira edição 
contemplavam indicadores assistenciais e econômicofinanceiros referentes 
aos meses de fevereiro a abril de 2020, os quais demostraram, mesmo que de 
forma ainda incipiente, que o setor não sofria grandes impactos em termos  
de fluxo de caixa até então. Em relação à assistência, os indicadores aponta
vam para uma queda das despesas assistenciais não associadas à Covid-19,  
embora se observasse um aumento exponencial dos casos de internação por 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em comparação com o ano 
anterior, gerando movimentação dos hospitais quanto à disponibilização de 
leitos para atendimento a esses casos.

Em Nota Técnica, também disponibilizada ao público, a conclusão era de 
que os dados e indicadores analisados, até então, não apontavam para uma 
conjuntura de desequilíbrios de ordem assistencial ou econômicofinanceira 
no setor.

O segundo Boletim foi divulgado em 22 de junho de 202034 e incluiu 
uma análise das reclamações registradas na ANS pelos consumidores, o que 
ampliou a participação social ao incorporar na análise a percepção do bene-
ficiário em relação ao atendimento prestado por sua operadora no momento 
da pandemia.

Nesse Boletim, os dados relativos à utilização de SADT (exames e terapias) 
indicaram uma retomada em maio, no comparativo com os meses de março 
e abril, mas ainda abaixo dos números de fevereiro e do mesmo período no 
ano anterior. Houve uma redução significativa do índice de sinistralidade de 
caixa em maio de 2020, abaixo dos registros históricos anteriores. O índice 
médio em maio foi de 66%, ante um percentual de 76% registado em abril. 
Do total de reclamações, 36% (1,7 mil) se referiam a dificuldades assistenciais 
relativas ao exame para detecção ou tratamento da Covid19. O número de 
reclamações nos meses de abril e maio ficou abaixo do número de demandas 
registradas nesses meses em 2019, provavelmente em razão da baixa procura 
pelos procedimentos eletivos.

33 Agência Nacional de Saúde Suplementar, Boletim Covid-19 — Saúde Suplementar, maio 2020, 
op. cit.

34 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Boletim Covid19 — Saúde Suple
mentar, jun. 2020. Disponível em: <www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/covid_19/
Boletim_COVID19junho_ANS.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2020.
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Os boletins seguintes confirmaram a redução da utilização dos serviços 
de saúde e a estabilidade quanto à baixa inadimplência.35,36

A periodicidade e a regularidade da divulgação do Boletim possibili-
taram uma análise mais ampla da conjuntura, na qual ficaram evidenciadas 
uma queda na sinistralidade do setor e uma retomada gradual da busca por 
atendimento, afastando uma previsão de colapso assistencial provocado 
por uma hipotética agudização da busca por procedimentos em razão da 
demanda reprimida.

A transparência na divulgação dos dados de uma forma acessível e de 
claro entendimento foi fundamental para uma melhor compreensão do real 
impacto da pandemia no setor de saúde suplementar. A publicização das 
notas técnicas e dos boletins mensais reduziu a assimetria de informação no 
setor, inibindo o risco moral e comportamentos oportunistas em um momento 
de incertezas.

O material produzido teve ampla divulgação na mídia e mensalmente é 
objeto de diversos artigos em veículos de informação que analisam a evolução 
da pandemia e seu impacto no setor. Da mesma forma, vem sendo usado 
por instituições como representantes de operadoras de saúde (Associação 
Brasileira de Planos de Saúde — Abramge);37 representantes de prestadores 
(Federação dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas 
e Análises Clínicas e Demais Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado 
de São Paulo — Fehoesp);38 organizações de estudo do setor (Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar — Iess);39 e órgãos de defesa do consumidor 
(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor — Idec),40 subsidiando suas 
análises sobre o tema.

35 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Boletim Covid-19 — Saúde Suplementar, 
jul. 2020. Disponível em: <www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/covid_19/boletim
covid19ansjulho.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2020.

36 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Boletim Covid-19 — Saúde Suplementar, 
ago. 2020. Disponível em: <www.ans.gov.br/images/Boletim_COVID19_Agosto_20.pdf>. 
Acesso em: 27 ago. 2020.

37 ABRAMGE. Monitoramento do setor: ANS divulga Boletim Covid19 com dados até junho. 
Abramge, 2020. Disponível em: <https://blog.abramge.com.br/saudesuplementar/monitora 
mentodosetoransdivulgaboletimcovid19comdadosatejunho/>. Acesso em: 27 ago. 
2020.

38 FEHOESP. ANS divulga Boletim Covid-19 com dados até junho. Federação dos Hospitais, Clínicas e 
Laboratórios do Estado de São Paulo (Fehoesp), 2020. Disponível em: <https://fehoesp360.org.br/ 
noticia/6941/ansdivulgaboletimcovid19comdadosatejunho>. Acesso em: 27 ago. 2020.

39 IESS. Boletim Covid-19 — Saúde Suplementar. Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, 2020. 
Disponível em: <www.iess.org.br/?p=blog&id=1217>. Acesso em: 27 ago. 2020.

40 IDEC. Planos de saúde fora da crise. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 2020. Dispo ní-
vel em: <https://idec.org.br/materia/planosdesaudeforadacrise>. Acesso em: 27 ago. 2020.
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A falta de informações poderia ter gerado consequências danosas para 
o setor e a sociedade. A expectativa do início da pandemia, de um aumento 
vultuoso e descontrolado da utilização dos serviços de saúde, resultava em 
demandas das operadoras de saúde por liberação de recursos e imposição de 
altos percentuais de reajustes de mensalidades.

A análise dos dados e indicadores deu maior segurança para a tomada 
de decisão da ANS e melhores resultados para a sociedade. Dessa forma, com 
auxílio das conclusões das Notas Técnicas, reduzindo as incertezas do cenário, 
a Diretoria da ANS deliberou, no início de junho, pelo restabelecimento 
dos prazos de atendimento da RN no 259. A decisão pela ampliação dos 
prazos mínimos de atendimento fora tomada em março de 2020, no início 
da pandemia, quando se imaginava um quadro de comprometimento da 
capacidade assistencial das operadoras.

Outro exemplo de decisão calcada em análises prospectivas mais 
fundamentadas ocorreu em agosto de 2020, quando a ANS suspendeu os 
reajustes dos planos de saúde por 120 dias, de setembro a dezembro de 2020. 
A Nota Técnica que analisou a possibilidade da medida contextualiza que:

devido à grande incerteza inicial, a própria ANS, em uma atuação pro-
ativa, célere e isenta, propôs medidas para enfrentamento da crise que 
foi desde a flexibilização de prazo de entregas de informações, adia-
mento de regras de provisionamento, celebração de termos de com-
promisso com incentivos diante do cumprimento de contrapar tidas, 
comunicação próxima com outros órgãos, diligências para possíveis 
linhas de créditos para o setor junto ao governo e BNDES, entre outros.
Passados cinco meses do reconhecimento da situação de pandemia, 
após análise de informações prestadas pelas operadoras no Diops, 
no Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) e no Boletim Covid, 
constatase que, “no aspecto econômicofinanceiro, de forma agregada, 
o setor até o momento se mantém sólido e no geral em condições 
melhores do que antes da pandemia”.41

41 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Nota Técnica nº 13/2020/Gefap/
GGREP/Dirad-Dipro/Dipro. ago. 2020. Disponível em: <www.ans.gov.br/aans/transparencia
institucional/reunioesdadiretoriaans?option=com_dicol&format=json&task=download
ArquivoAjax&fileName=anexo/77589___NOTA%20T%C3%89CNICA%20N%C2%BA%20
13_2020_GEFAP_GGREP_DIRADDIPRO_DIPRO.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2020.
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Com base nas informações produzidas pelo mercado e processadas pela 
ANS, concluiu-se que boa parte dos pleitos efetuados diante das incertezas 
no início da pandemia não se traduziu em necessidade de socorro ao setor 
regulado por parte da ANS. Como resultado, restaram comprovados a 
importância e o poder da informação e da transparência, garantindo pre-
visibilidade e segurança para tomadas de decisão, com melhores resultados 
para a sociedade.

4. Conclusão

De acordo com a OCDE, avaliação, gestão e comunicação de riscos fazem 
parte do ciclo de regulação. A avaliação de risco identifica e avalia a extensão 
de potenciais incertezas para se estimar a probabilidade e as consequências dos 
resultados negativos. A gestão de riscos refere-se à criação e implementação 
de ações e soluções para enfrentar os riscos por meio da análise de potenciais 
soluções e da seleção do curso mais apropriado, ou da combinação de cursos 
de ação.

Em meio a uma crise mundial, cuja amplitude total ainda se desconhece, 
a ANS adotou uma prática inovadora, de simples execução, transparente e de 
baixa carga administrativa, que se mostrou eficiente quanto aos seus objetivos 
de prover informação e reduzir as incertezas no setor. O material produzido 
conferiu maior qualidade e segurança jurídica às decisões do regulador, uma 
vez que estas estavam fundamentadas na análise de um conjunto de 49 indi
cadores. Concluise que a adoção de estratégias eficientes para obtenção de 
informações de forma rápida e confiável, aliada à qualidade na estruturação 
e disponibilização dos dados, mostrouse uma prática extremamente útil, em 
especial em situações extremas, podendo ser reproduzida e adaptada a outros 
contextos de crise.
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