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Pesquisa revela problemas na adesão e cumprimento dos contratos. Na sua segunda pesquisa 
com planos de saúde, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) não tem boas notícias. "Em 
2000, realizamos um teste com contratos e encontramos muitas irregularidades", diz a 
coordenadora executiva do órgão Marilena Lazzarini. "Esse estudo analisou um conjunto de 
práticas e mostrou que há problemas muito sérios", completa. Segundo ela, a Agência Nacional de 
Saúde Complementar (ANS) aplica multas às operadoras, no entanto, essas entram com recurso e 
apenas 0,26% são efetivamente pagas. "Uma pesquisa realizada pela Capitolio Consult verificou 
que de 24,9 milhões de multas aplicadas pela ANS apenas 65 mil foram pagas. É um absurdo!", 
diz Marilena.  
 
Sem respeito à lei  
A advogada do instituto, Andréa Salazar, destaca que o número de reclamações diminuiu nos 
últimos dois anos. Em 2001, foram 3.150 reclamações. No ano passado, foram 2.163. "Isso não 
quer dizer que não há problemas, há muita contradição entre as práticas do mercado, os 
contratos e a legislação do setor", diz Andréa. Ela conta que a mesma operadora passou 
informações contraditória sobre itens que constam no contrato. "Isso mostra que a lei não está 
sendo respeitada", analisa. As empresas testadas foram: Amil, Blue Life - Servital, Bradesco 
Saúde, Golden Cross, Interclínicas, Medial Saúde, Sul América e Unimed Paulistana. Juntas, essas 
oito empresas representam o atendimento a cinco milhões de usuários, o número total de 
usuários é de 35 milhões.  
 
Declaração de saúde  
Uma equipe com dezesseis técnicos do órgão contratou - durante quatro meses - planos de saúde 
de referência das oito operadoras e analisou o conjunto de prática. De acordo com a pesquisa, o 
nível de desconformidade ficou entre 31% e 50%. O estudo avaliou o cumprimento da Lei 
9656/98 dos planos de saúde e foi dividido em três etapas: contratação, vigência do contrato e 
cancelamento. Os itens que tiveram maior número de resultados insatisfatórios foram o conteúdo 
da declaração de saúde, o oferecimento do agravo, a cobertura de exames pedidos por médicos 
não credenciados e a cobertura de exames para inadimplentes. No item declaração de saúde 
todas as empresas analisadas apresentaram resultado inadequado. "O conceito doença pré-
existente só é aceito, pela lei, quando efetivamente existe a doença e o consumidor sabe disso", 
explica a advogada Karina Rodrigues, também do Idec. Ela comenta que a Resolução Normativa 
20, da Agência Nacional de Saúde (ANS) impede as operadoras de pedirem informações sobre o 
passado do consumidor, sintomas e uso de medicamentos. "Estamos trabalhando para que seja 
criado um formulário padrão pela ANS para evitar que esse tipo de irregularidade ocorra", diz 
Karina. "A entrevista qualificada, também garantida por lei, está sendo negada pelas operadoras", 
denuncia Karina. Segundo ela, cinco das oito operadoras analisadas negaram esse procedimento, 
que permite que o consumidor tenha auxílio de um médico para o preenchimento da declaração.  
 
As empresas que negaram foram Blue Life, Bradesco, Medial, Sul América e Unimed. "Isso 
aconteceu na prática, porque nos contratos todas prevêem, com exceção da Amil", argumenta. Já 
o agravo - mecanismo oferecido ao pacientes para eliminar a carência de 24 meses prevista em 
lei para o atendimento de procedimentos de alta complexidade - consta em contrato de todas as 
empresas, no entanto, a contratação desse serviço é dificultada para que os consumidores 
desistam, segundo as advogadas. Marile Lazarini encaminhou carta ao Ministério Público, ANS, 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e recomendações às 
operadoras. "Nossa intenção não é prejudicar as empresas, mas trabalhar em conjunto para o 
cumprimento dos direitos do consumidor", diz a advogada Andréa.  
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