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A Federação Nacional de Saúde Suplementar representa 15 grupos de operadoras de planos privados de 
assistência à saúde, totalizando 18 empresas dentre  1.020  operadoras em atividade com beneficiários. A 
sede da Federação é no Rio de Janeiro. 

Grupos/empresas associadas:

• Allianz Saúde

• Amil Assistência Médica Internacional
• Grupo Bradesco Saúde
• Care Plus Medicina Assistencial
• Gama Saúde
• Golden Cross
• Itauseg Saúde
• Metlife Planos Odontológicos
• Grupo NotreDame Intermédica Saúde
• OdontoPrev
• Omint Serviços de Saúde
• Porto Seguro – Seguro Saúde
• Grupo SulAmérica Saúde
• Unimed Seguros Saúde
• Sompo Saúde Seguros

Sua missão:
Contribuir para a consolidação do 
mercado privado de assistência à 

saúde, através da troca de 
experiências e avaliações de temas de 

interesse comum e do 
desenvolvimento de propostas para o 

crescimento e desenvolvimento do 
mercado.

O que é a FenaSaúde?
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O setor privado de saúde suplementar
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O setor privado

71,9 milhões de 

beneficiários

Em 2019

102,5 bilhões 

arrecadados

83,4 bilhões em 

despesas 

assistenciais

2,8% do PIB

58,5 milhões em 

planos coletivos

13,4 milhões em 

planos individuais

Fonte: Sala de Situação/ANS (julho/19)e IBGE. Extraído em 16.09.19. Elaboração: FenaSaúde

→ Cerca de 34% da população brasileira têm plano de saúde;

→ Trata-se da assistência à saúde do cidadão garantida por empresas operadoras de planos e seguros de 
saúde, ou seja, fora do Sistema Único de Saúde (SUS).
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71,9 milhões de 
beneficiários

47,0 milhões de beneficiários 
em planos de assistência 

médica

24,9 milhões de beneficiários em 
planos exclusivamente 

odontológicos
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Beneficiários por Modalidade

Fonte: Sala de Situação/ANS (julho/19) e IBGE. Extraído em 15.09.19. Elaboração: FenaSaúde
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Perfil dos beneficiários - Evolução

Fonte: Tabnet/ANS (julho/19) . Extraído em 04.09.19. Elaboração: FenaSaúde
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Evolução dos custos

Fonte: Tabnet ANS, extraído em 12/8/19
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Sinistralidade1 - %

¹Planos médico-hospitalares
Fonte: Tabnet ANS, extraído em 12/8/19
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Regulação Prudencial - SUSEP
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Pilares da solvência

Pilar I – Quantitativo 
Capitais implementados.
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Pilares da solvência

Pilar II – Estrutura de Governança

• Gestão de Riscos - Circular SUSEP 521/2015

• Função de Controle Atuarial (em discussão)

• Estrutura de Controles Internos - Circular SUSEP249/2004, 

Em discussão para evoluir para Função de Controle Interno.

Pilar III – Divulgação e Transparência de Informações

• Também apresenta notas de gestão de riscos.

• O plano de contas e notas explicativas - Circular SUSEP 517/2015

Dão transparência às informações financeiras da entidade supervisionada.
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Pilares da solvência

Regulamentação por segmentos

• A ser discutido pela SUSEP o Princípio da Proporcionalidade, incluído no Plano de Regulação 2019, 

trabalhará em norma para segmentar o Mercado Segurador da mesma forma que o Bacen fez com 

as Instituições Financeiras.

• Segmentação das supervisionadas, para aplicação do princípio da proporcionalidade na regulação 

prudencial, tal como feito pelo Banco Central - BACEN em 2017, a partir da publicação da Resolução 

nº 4.553, que que estabeleceu a aplicação proporcional da regulamentação prudencial;

• Deverão ser revisitados alguns requisitos regulatórios, como por exemplo: as exigências da estrutura 

de gestão de risco e capital de risco regulatório; aprovação de modelos internos parciais, em 

substituição ao capital de risco padrão; definição de grupo econômico, além de novas exigências a 

partir deste novo conceito (de grupo); eventual adoção diferenciada do IFRS 17; novas regras de 

investimentos; flexibilização do envio de dados de monitoramento, entre outros.
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Regulação Prudencial na Saúde Suplementar –
Avaliação e Expectativa
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Pontos defendidos

→ Tratamento isonômico para as seguradoras
Um tratamento diferenciado para as seguradoras pode acarretar em impactos onerosos para o setor.

→ Possibilidade de saída do modelo próprio de capital baseado em risco
É vedada a utilização do modelo padrão de capital baseado em risco, uma vez aprovada a utilização do 
modelo próprio. A proposta hoje não contempla uma metodologia/roteiro de saída do modelo próprio 
de capital baseado em risco. 

→ Alteração no nível de asseguração do relatório de auditoria de razoável para limitada
A asseguração razoável requer validação de controles internos, que estão cobertos pela Resolução 
Normativa RN n° 443. Logo, a aplicação seria redundante e onerosa às operadoras.

→ Divulgação do percentual do histórico de cobrança (%hc)
Na fórmula do cálculo do capital baseado no risco do provisionamento associado à PESL-SUS, 
atualmente é publicada apenas uma consulta que informa o montante do percentual multiplicado pelas 
ABI’s, que é o valor que deve ser contabilizado. Todavia, é fundamental que o percentual seja 
disponibilizado. 
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Desafios

→ Rol de Procedimentos – evidências científicas, custo-efetividade e capacidade de pagamento

→ Extra-Rol de Procedimentos – Caso da Cifoplastia. Como precificar? Qual o impacto da decisão?

→ Revisão Técnica
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A FenaSaúde apoia um mercado mais sólido

Acesso em: 
www.fenasaude.org.br



Obrigado!

Sandro Leal Alves
Superintendente de Regulação

Federação Nacional de Saúde Suplementar


