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Novos planos de saúde: Franquia e
coparticipação exigem novo contrato
Prezado colega, bom dia
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de Minas
Gerais alerta-o sobre a prestação de serviços
laboratoriais às operadoras de plano de saúde,
convênios, que comercializarem plano com franquia
ou coparticipação e contrato de prestação dos
serviços nestes planos.

ANS RN 433:18
A ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar por
intermédio da Norma ANS RN 433:18 regulamentou
os planos de saúde das modalidades franquia e
coparticipação que as operadoras de plano de saúde,
convênios, passam a venderem.
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financeiros de regulação e, portanto, o acesso dos
pacientes aos exames laboratoriais passará a contar
com este controle realizado pelo dinheiro que o
paciente dispuser para gastar ou investir em sua
saúde.
Para fins destes planos de saúde a Norma ANS RN
433:18, define o que é a franquia e o que a
coparticipação da seguinte maneira:

1- Coparticipação
Valor, R$, devido à operadora de plano privado de assistência à saúde, convênio, em razão da
realização de um procedimento, exame, ou evento em saúde pelo beneficiário, paciente.

2- Franquia
Valor, R$, estabelecido no contrato de plano privado de assistência à saúde, convênio, até o qual a
operadora de plano privado de assistência à saúde não tem responsabilidade de cobertura, ao
prestador, quer nos casos de reembolso ou nos casos de pagamento à rede credenciada, Laboratório,
referenciada ou cooperada.
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do dinheiro do beneficiário.
Desta maneira, atendidas as condições de
gênero, de idade e de saúde, os exames
relacionados aqui e detalhados no anexo da
Norma
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em

condição

prévia

ao

atendimento

do

beneficiário.
Em alguns casos, como o do exame da cultura,
recairá sobre os Laboratórios o ônus decorrente
da ausência do exame do antibiograma no
anexo da Norma ANS RN 433:18.
Assim como este exemplo, existem na da Norma
ANS RN 433:18 outras situações que são do
interesse do Laboratório de conhece-las com
antecedência a venda destes planos, 180 dias
após a data da publicação, ou seja, em 27 de dezembro de 2018.

Contratos

Os contratos de prestação de serviços laboratoriais às operadoras de plano de saúde são regidos pela
da Norma ANS RN 433:18.
Existem contratos em vigor que impedem a cobrança ao beneficiário da operadora de plano de saúde
de qualquer quantia e por qualquer motivo.
Também são limitações constantes em contrato a autorização prévia da operadora para o beneficiário
fazer seus exames e isso impactará no acesso dele aos exames para cuidarem da saúde.
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