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Novos critérios da ANS para reajuste dos
preços dos planos de saúde
Prezados Colegas,
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais comunica-lhe da audiência
pública que a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar realizará para apresentar sua
nova proposta da metodologia do cálculo d reajuste anual dos planos e saúde.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Audiência Pública da ANS será realizada no dia 13 de novembro de 2.018 das 8h e 30 min às 17h no auditório da
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro na Avenida Presidente Vargas nº 670 com a inscrição feita pelo email eventos@ans.gov.br.
Os que não puderam comparecer presencialmente à audiência pública terão acesso a um formulário no site da ANS na
internet para envio de contribuição durante o período de 08 à 18 de novembro de 2.018.
A ANS por intermédio da exposição de motivos 1/2018/GEFAP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO, de 28 de setembro de
2.018 dá conhecimento dos motivos da elaboração a nova metodologia e cálculo do reajuste dos preços dos planos de saúde
individuais ou familiares regulamentados.

PROPOSTA
A nova metodologia para reajuste dos planos de saúde familiares ou individuais, incluem, pelo menos:
1- Estimular ganhos de eficiência do setor, não permitindo que as operadoras se tornem meras repassadoras de custos;
2- Reduzir ou impedir o vício estrutural, isto é, variações imprevistas – positivas ou negativas, a favor ou contra os
beneficiários ou as operadoras;
3- Possibilitar a verificação externa do cálculo do índice do reajuste dos preços dos planos de saúde individuais ou
familiares;
4- Transferência de ganhos de eficiência aos beneficiários destes planos.

GANHOS DE EFICIÊNCIA
Ainda não está claro o suficiente como é esperado acontecer o ganho de eficiência operacional, já que eficiência
operacional significa exercer atividades semelhantes melhor do que os concorrentes e inclui as práticas, claro, que favorecem
a isto ocorrer atravessar a barreira da eficiência” não é uma tarefa fácil de ser praticada e nem rápida na obtenção dos
resultados.
O ganho de eficiência e a redução d custo estão quase sempre presentes juntos já que a eficiência é marcada pela
competência para se produzir resultados com o dispêndio mínimo de recursos e esforços, o que por si só remete às
considerações dos benefícios e dos custos.
Adoção de uma metodologia de gestão do ciclo de receitas é o primeiro passo para “atravessar a barreira da eficiência”
e assim auxiliar no alcance das metas financeiras estabelecidas.
Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab

Presidente
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