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RESUMO 
 
 

Mantini, Cátia. Análise da cobertura das próteses removíveis em operadoras exclusivamente 
odontológicas do rio de janeiro: contribuições para a integralidade. Niterói, 2010. Dissertação 
(Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. 

 
 

 
Os planos de saúde odontológico são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), que define o Rol de Procedimentos mínimos que as operadoras odontológicas devem 
oferecer para seus beneficiários. Ocorre que o Rol não contempla nenhum tipo de prótese 
odontológica, rompendo com a integralidade. Adicionado a este fato está o quadro 
epidemiológico da saúde bucal brasileira, onde se encontra inserida relevante população de 
adultos e idosos parcial ou totalmente desdentados, candidatos ao uso de próteses removíveis 
odontológicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da inclusão das próteses 
odontológicas removíveis no Rol Odontológico da ANS, identificando, no Rio de Janeiro, as 
operadoras exclusivamente odontológicas que oferecem e as que não oferecem esta cobertura 
adicional; também compreender o cenário das dificuldades da não inclusão das próteses 
removíveis nos contratos das operadoras; bem como relacionar a cobertura adicional da prótese 
removível com as categorias: porte da operadora, demanda pelo procedimento, questões técnico-
assistenciais, financeira e regulatória, satisfação do beneficiário e outras citadas pelas operadoras. 
Para isso foi realizada abordagem qualiquantitativa de caráter exploratório e descritivo, através de 
pesquisa telefônica com as 37 operadoras sediadas no Estado do Rio de Janeiro e aplicação de 
formulário semiestruturado nas 12 operadoras sediadas na capital do Rio de Janeiro. Os 
resultados revelaram que 46% das operadoras do Estado do RJ ofertam o procedimento, sendo 
que, na capital o valor encontrado foi de 75%. Houve representantes de todas as modalidades 
operacionais ofertando o procedimento, com destaque, representativamente, para as odontologias 
de grupo e a modalidade de menor representatividade foram as cooperativas odontológicas. O 
motivo relatado como dificultador para incluir o procedimento no Rol foi, principalmente, o custo 
financeiro do procedimento. E os fatores motivadores das operadoras exclusivamente 
odontológicas para ofertá-los nos contratos foram a importância da reabilitação, integralidade 
assistencial e satisfação da carteira de beneficiários. As recomendações são para que a ANS 
inclua as próteses odontológicas removíveis na próxima edição do Rol, procedendo a revisão não 
somente pela perspectiva do custo financeiro dos procedimentos, mas também pautada nos 
princípios da integralidade, assim, facilitando a inserção dos edêntulos no mercado de saúde 
suplementar, contribuindo para reabilitar os adultos e idosos que foram mutilados no passado. 

 
 

 
Palavras–chave: Saúde Suplementar, Assistência Integral à Saúde, Planos de Saúde 
Odontológicos 
 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Mantini, Cátia. Coverage analysis of removable dental prosthesis in dental health plans of Rio de 
Janeiro: contributions to comprehensive oral health. Dissertation (Master in Public Health) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. 

 
The dental health plans are regulated by the National Agency for Supplementary Health (ANS), 
which defines the minimum procedures list that the dental providers must offer to their 
beneficiaries. The procedures list does not include any type of dental prosthesis, breaking the 
comprehensive. Added to this fact, the oral health epidemiological table in Brazil has relevant 
population of adult and elderly partially or totally edentulous, candidates to use removable dental 
prostheses. The objective of this study was to evaluate the viability of including the removable 
dental prosthesis in dental list of ANS, identifying in Rio de Janeiro the operators exclusively 
dental that offer and do not this additional coverage. Also it aims to understand the difficulties 
scenario by which the operators do not include removable dentures in contracts, and relate the 
additional coverage of removable prosthesis with the categories: operators’ dimension, procedure 
demand, technical issues and assistance, financial and regulatory framework, beneficiary 
satisfaction, and others cited by operators. For this, qualitative-quantitative approach of 
exploratory feature and descriptive was carried out by telephone survey with 37 operators based 
in the state of Rio de Janeiro and application of semi-structured questionnaire  in the 12 operators 
based in the capital of Rio de Janeiro. The results revealed that 46% of the first mentioned 
operators offer the procedure, while the second ones 75%. There were commercial 
representatives of all the operational modalities offering the procedure, specially exponent for the 
dentistry group and less for dental cooperative. The reason reported as a difficulty to include this 
procedure in the list was primarily its financial cost. The motivating factors for dental providers 
only to offer them in the contracts were the importance of rehabilitation, comprehensive care, and 
beneficiaries satisfaction. The recommendations for ANS are to include the removable dental 
prosthesis in the next procedures list edition, reviewing not only by the financial cost perspective, 
but also based on the comprehensive principles, thus facilitating the integration of edentulous in 
the healthcare market further, helping to rehabilitate the adults and elderly who were mutilated in 
the past. 
 
 
 
Keywords: Health Insurance, Comprehensive Health Care, Dental Health Plans 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A regulação na saúde suplementar é recente, tendo como marco regulatório a Lei dos 

Planos de Saúde, Lei 9.656/981, que estabeleceu normas para a comercialização de planos de 

saúde e posteriormente, a Lei 9.961/002 que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS). Além dessas duas principais leis, ao longo desses 12 anos ocorreram, as publicações de 

uma série de resoluções e instruções normativas utilizadas para regular as relações entre 

operadoras de planos de saúde, beneficiários e prestadores de serviço no setor de saúde 

suplementar.  

A saúde é um direito humano expresso no direito fundamental, ou seja, prevista na 

Constituição. Ainda que o direito à saúde esteja inserido na Carta Magna de forma ampla, 

englobando princípios como a universalidade e integralidade, na saúde suplementar os direitos 

são delimitados, estando restritos aos contratos. A fragmentação do cuidado na saúde 

suplementar emerge quando as cláusulas contratuais não preveem cobertura para ações 

assistenciais articuladas. Dessa forma, a contratualização surge como fator limitador na 

continuidade da assistência, comprometendo a integralidade na saúde suplementar. 

Este fato é claro quando se analisa os procedimentos restritos ao rol de cobertura dos 

planos odontológicos, especificamente em relação aos procedimentos protéticos-reabilitadores.  

O atual rol de coberturas mínimas da ANS não contempla nenhum tipo de prótese odontológica.  

Considerar este fato, torna-se relevante devido à grave situação de saúde bucal da população 

brasileira e, também, ao envelhecimento populacional, já que muitas patologias da cavidade oral 

apresentam características de doença crônica. 

O dente é um órgão que apresenta participação em atividades vitais: mastigação, fonação 

e respiração. Além das funções fisiológicas, os dentes ainda apresentam um componente de 

inserção social relevante. A perda de dentes pode ser considerada uma mutilação com 

repercussões inicias sobre a nutrição, que pode, inclusive, afetar o comportamento social do 

indivíduo.  Condição agravante é a perda de todos os dentes, o chamado edentulismo, doença 

crônica que pode afetar de forma ampla o organismo do indivíduo3. As consequências se refletem 

na falta de autoestima, na exclusão social, na incapacidade funcional, no pobre estado nutricional 

e em outros fatores que levam a uma piora irremediável da qualidade de vida. 



Dados epidemiológicos revelados no último levantamento nacional concluído no ano de 

20034 relataram que cerca de 85% da população adulta e quase 99% dos idosos usam ou 

necessitam de algum tipo de prótese dentária. Especificamente em relação ao uso e necessidade 

de prótese total, mais de 28% dos adultos não possuem nenhum dente funcional em pelo menos 

uma arcada dentária.  

A prática odontológica hegemônica atuou por muitos anos de forma intervencionista e 

mutiladora, pois considerava a extração de dentes solução para as doenças que afetavam a 

cavidade oral. A opção pela extração é a mais simplista, pois, em única intervenção clínica, há 

atuação sobre a patologia que motivou a busca pela assistência odontológica; ao contrário do 

tratamento reabilitador direcionado para preservar o órgão dentário. Este envolve mais etapas, 

materiais odontológicos e comprometimento do profissional e do paciente. Este histórico 

extracionista resultou em uma população de adultos e idosos em situação de complexidade 

biológica e social, considerando que políticas públicas não previam reabilitação de dentes 

perdidos em suas diretrizes. A perda dos dentes seguida pela reabilitação protética, mais do que 

representar uma intervenção clínica voltada para restabelecer a fisiologia do sistema mastigatório, 

representa uma medida voltada para a promoção da saúde e prevenção do agravo da doença.  

Os procedimentos odontológicos protéticos reabilitadores são tratamentos que objetivam 

substituir parte do dente afetado pela doença, todo o dente perdido ou ainda toda a arcada 

dentária afetada. Etimologicamente, prótese significa a colocação de uma coisa sobre a outra e 

também em outro lugar. A palavra deriva do grego: “pro”, diante, em lugar de; e “thesis”, 

colocar5.  

As próteses dentárias podem ser removíveis, quando o indivíduo pode retirá-la para 

higiene ou podem ser fixas, quando são cimentadas ao remanescente dentário ou aos dentes 

adjacentes a perda dentária. Ambas as próteses podem ser totais ou parciais, e a simples perda de 

um elemento dentário, não substituído, abre os espaços interdentários, levando a uma 

desorganização de ambos os arcos dentários. A prótese dentária tem por objetivo a colocação de 

dentes artificiais6. 

O atual quadro precário de saúde oral da população brasileira é uma mistura de problemas 

sócio econômicos, que resultam da falta de acesso da população aos tratamentos odontológicos 

em consultórios particulares, através de desembolso direto; associado à ausência de uma política 



pública específica para a saúde oral brasileira, que só foi tardiamente implantada em 2004 através 

da Política Nacional de Saúde Bucal6. 

Adicionalmente, na saúde suplementar, os procedimentos protéticos reabilitadores estão 

excluídos do rol odontológico, não contribuindo para a resolutividade de um passado mutilador 

vivenciado pelas políticas públicas brasileiras. Assim, indivíduos que necessitam desse tipo de 

intervenção na odontologia suplementar deparam-se com a ruptura assistencial. Neste momento, 

os princípios da dignidade e da integralidade são esquecidos, pois não existe acesso, vínculo, 

responsabilização ou continuidade na assistência.  

Apesar de não serem obrigatórios, procedimentos protético-reabilitadores podem ser 

oferecidos por operadoras de planos de saúde, considerando que essas podem comercializar um 

plano que contemple os procedimentos mínimos do rol e outros planos que possuam coberturas 

contratuais adicionais. Em contrapartida, os planos que oferecem cobertura adicional estão 

relacionados com o aumento da contraprestação pecuniária paga pelo beneficiário.   

A inclusão de procedimentos no rol de procedimentos da ANS é sempre assunto 

polêmico, pois gera discussões voltadas para ampliação dos direitos e, por consequência, dos 

custos financeiros. Em relação ao assunto próteses removíveis mais do que impacto econômico 

está sendo abordada forma de acesso à assistência. O edentulismo pode levar a danos graves na 

qualidade de vida do indivíduo, refletidos em sofrimento humano. Para Lugarinho7 a 

incorporação de procedimentos mais justa seria aquela que pudesse aumentar o nível de utilidade 

para o usuário mais desfavorecido. O conceito de utilidade é atualmente incorporado pela teoria 

do consumidor com o intuito de estabelecer uma teoria de comportamento do indivíduo pela qual 

este possa obter o máximo de satisfação (ou utilidade) a partir de sua capacidade de consumir os 

diversos bens disponíveis e respeitando o vínculo da restrição orçamentária. 

Este estudo prioriza o segmento da saúde suplementar que mais crescimento apresentou 

nos últimos anos. Os planos exclusivamente odontológicos apresentaram evolução no número de 

vínculos de 2.757.935 para 11.845.568, desde 2000 até junho de 2009, conforme informações 

publicadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar8. Assim, estudos voltados para a 

qualificação do setor e da assistência odontológica, tornam-se exigências para esse mercado em 

expansão. 



O objetivo deste trabalho foi avaliar se as próteses odontológicas removíveis estão 

incluídas nos contratos odontológicos de operadoras de planos privados de saúde, identificando 

as operadoras de planos de saúde que oferecem e as que não oferecem a cobertura adicional para 

próteses dentárias removíveis no Rio de Janeiro. Outros objetivos específicos foram relacionar a 

cobertura adicional de prótese dentária removível com as categorias: porte da operadora, 

demanda pelo procedimento, questões técnico-assistenciais, financeira e regulatória, satisfação do 

beneficiário e outras citadas pelas operadoras, durante a pesquisa de campo; e, assim, 

compreender o cenário das dificuldades da não inclusão das próteses dentárias removíveis no rol 

de procedimentos obrigatórios da ANS com vistas à integralidade assistencial odontológica. 

Estender a cobertura de itens mínimos oferecidos no rol odontológico torna-se um fator 

tensionador no que tange à integralidade na saúde suplementar, pois amplia o direito à cobertura 

assistencial, mas pode criar conflitos nos campos políticos e econômicos. Entretanto, esta 

situação deve ser analisada sob a perspectiva da dignidade comprometida. A pesquisa visa 

contribuir para a discussão da integralidade na saúde suplementar ao pesquisar a possibilidade da 

inclusão das próteses removíveis como procedimentos reabilitadores no rol odontológico da 

ANS. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
2 O SETOR SUPLEMENTAR 

 

2.1 Breve histórico da regulação da saúde suplementar 

 

Antes mesmo da regulação no setor de saúde suplementar ser iniciada no final dos anos 

90, já existia um mercado voltado para a comercialização de planos de saúde desde a década de 

60. Esse mercado prosperou por anos de forma despadronizada, sem regras para as coberturas 

assistenciais oferecidas, preços praticados na venda dos produtos, critérios de reajuste dos preços, 

normas de fiscalização para o cumprimento dos contratos assinados e qualidade da assistência 

prestada.  

Nesse momento, é importante mencionar, brevemente, que, no período industrial da 

década de 20 surgiram as Caixas de Aposentadorias e Pensões que, posteriormente, foram 

substituídas na década de 30 pelos Institutos de Aponsentadoria e Pensões (IAPs). E, na década 

de 60, os vários IAPs existentes foram centralizados no Instituto Nacional de Assistência Médica 

e Previdência Social9. Essa breve recapitulação histórica é essencial para compreender o processo 

de surgimento dos planos de saúde, já que esses têm suas origens em meio às relações 

trabalhistas. Essa associação entre saúde e trabalho pode ser aplicada tanto para a saúde pública 

pela íntima associação com a previdência, citado anteriormente, mas também para o setor 

privado, principalmente na saúde suplementar, como se verá a seguir. 

A saúde suplementar no Brasil iniciou-se na década de 60, quando o setor industrial e de 

serviços passou a oferecer planos de saúde aos seus funcionários através de convênios com caixas 

assistenciais ou administrados pela própria empresa10. Assim, Menicucci11 explica que as 

empresas assumiam a assistência dos seus empregados em troca de subsídio público. Um dos 

desdobramentos dessa prática foi a terceirização da assistência via convênios das empresas 

empregadoras com empresas médicas (ou de medicina de grupo), e também o desenvolvimento 

de cooperativas médicas. Melo12 especifica que, em 1960, surge, em São Paulo, a primeira 

empresa de Medicina de Grupo, a Policlínica Central.  

Nos anos 70, a política da Previdência Social motivou o crescimento do setor de 

cooperativas médicas e das empresas de medicina de grupo. Tornou-se dominante o discurso 



medicalizante como solução para os problemas de saúde, implementada a prática assistencial 

curativa de acentuada tendência privatizante, sob a forma de convênios entre a iniciativa privada 

e o Estado11. Tal política financiava, com o pagamento de uma taxa per capita, correspondente ao 

número de trabalhadores e dependentes, os convênios para aqueles que optassem pela assistência 

em grupo nas empresas médicas ou nos sistemas de autogestão10. 

No final dos anos 70, a Previdência suspendeu estes incentivos e os convênios passaram a 

ser fechados entre operadoras de planos de saúde e empresas. Já no final dos anos 80, as 

operadoras de planos de saúde começaram a comercializar planos para a clientela 

individual/familiar13. 

Os antecedentes históricos da política de assistência à saúde possuiam relação com a 

Previdência Social, com forte vínculo ao contrato de trabalho, e não baseado em um modelo 

universal de assistência à saúde. Até o final da década de 80, havia a divisão das ações de caráter 

coletivo sob gerência do Ministério da Saúde e cabia à Previdência Social a assistência à saúde de 

caráter individual, restrita aos segurados e seus dependentes11.   

 Esse sistema dicotômico recebeu fortes críticas das universidades e departamentos de 

Medicina Preventiva e Social e de setores da sociedade civil. E em pleno processo de 

redemocradização, surge a mobilização de vários atores políticos no chamado Movimento da 

Reforma Sanitária, sendo o grande marco desse período a VIII Conferência Nacional de Saúde, 

em 1986 que, posteriormente, serviu de referência para os constituintes que elaboraram a 

Constituição de 19889. 

Também no final da década de 80, a nova Constituição foi publicada estabelecendo um 

sistema de saúde universal. No entanto, a estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) que não 

se mostrava forte e consolidada, bem como sua organização lenta e pouco eficiente favoreceram a 

expansão dos planos de saúde, ficando a utilização do setor público para as classes sociais de 

menor poder aquisitivo. A insatisfação com os serviços públicos associada à eficiente ação 

estratégica do setor privado contribuíram para a consolidação de uma estrutura alternativa de 

assistência à saúde que, em 1987, já cobria cerca de 15% da população brasileira14.  Também, a 

relação de causalidade entre as dificuldades de acesso e a deficiente qualidade no sistema público 

de saúde com o crescimento da adesão ao sistema de saúde suplementar tem se mantido como 

uma tese plausível11,15. 



Além do SUS, a Constituição Brasileira de 1988 também institucionalizou a abertura da 

assistência à saúde à iniciativa privada através do art. 199. Mas também há artigos que se voltam 

tanto para o serviço público como para o privado16. É o caso do Art. 197 que cita a saúde como 

um bem de relevância pública, que permeia tanto o setor público como o privado e delega ao 

Estado o dever de regular, fiscalizar e controlar a saúde pública e privada.  

Já no início da década de 90, foi introduzido, na agenda pública, o tema regulação 

governamental dos planos privados de saúde que se concretizou no final da década11. O debate no 

Congresso Nacional e na sociedade em geral em torno da regulamentação e do controle 

governamental da assistência privada contribuíram para tornar transparente a relevância que ela 

já tinha assumido no Brasil como alternativa suplementar ao sistema público. 

A necessidade de regular um mercado que já existia há cerca de 30 anos surge, também, 

devido aos inúmeros conflitos que apareciam em relação ao direito dos consumidores. Os 

principais problemas enfrentados diziam respeito aos reajustes abusivos, à estipulação de prazos 

excessivos de carência e restrições no atendimento, em função da exclusão ou limitação, em 

contrato, da cobertura de procedimentos de alto custo17,18. 

Por quase 10 anos, vários Projetos de Lei foram apresentados na Câmara dos Deputados e 

no Senado Federal, tramitando pelo Congresso Nacional, quando, em 03 de junho de 1998, foi 

sancionada Lei n.° 9656, que dispôs sobre os Planos Privados de Assistência à Saúde19. 

Sequencialmente, uma série de Medidas Provisórias alterou a Lei levando a um aperfeiçoamento 

da regulação dos planos de saúde17,18.  E, posteriormente, em janeiro de 2000, foi criada a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Assim, a regulação aparece para estabelecer uma série de critérios e regras para um 

mercado repleto de falhas. No entanto, Covre e Alves19 criticam que a Lei n.° 9656/98 foi criada 

principalmente para regular os planos médico-hospitalares e, portanto, algumas especificidades 

dos planos odontológicos não foram devidamente contempladas na regulamentação. O relato dos 

autores é pertinente, e a maioria da bibliografia consultada discursa sobre o segmento médico-

hospitalar, sendo escassa a literatura sobre a origem dos planos odontológicos. Segundo site das 

cooperativas odontológicas, a primeira cooperativa odontológica foi fundada em 1972, na cidade 

de Santos – SP20. 

 

 



2.2 O papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

 A Agência Nacional de Saúde Suplementar foi criada a partir da Lei 9.9612 em 28 de 

janeiro de 2000, para regular o que já havia sido estabelecido pela Lei dos Planos de Saúde de 

1998. A ANS é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde, com autonomia 

administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos e nas suas decisões 

técnicas. 

 À ANS cabe o papel de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades 

que garantam a assistência suplementar à saúde. Sua finalidade institucional está voltada para 

defesa do interesse público da saúde brasileira. Para isso, regula as operadoras de planos de 

saúde, inclusive na relação que estas estabelecem entre os prestadores de serviço e beneficiários 

de planos de saúde. 

As operadoras de planos de saúde são os agentes principais do mercado de saúde 

suplementar, sendo os consumidores e prestadores de serviço agentes secundários. Os normativos 

estabelecidos pela ANS são dirigidos para as operadoras, não cabendo à Agência os papéis 

exercidos pelos órgãos de defesa do consumidor e conselhos e entidades profissionais18. Às 

vezes, esse mercado de saúde suplementar mostra-se cheio de conflitos de interesse. 

Os conflitos podem ser causados, porque, nem sempre, os objetivos dos atores são 

semelhantes. Muitas vezes os beneficiários querem mais direitos assistenciais com menor 

impacto financeiro; as operadoras, por sua vez, necessitam administrar racionalmente seus gastos 

e a qualidade assistencial, enquanto os prestadores pleiteiam maior remuneração e condições para 

aplicar as melhores e mais modernas práticas assistenciais. Portanto, cabe à ANS o papel de 

buscar continuamente o equilíbrio dessa relação estabelecida entre os diversos atores: 

beneficiários, prestadores e operadoras. 

Dentre os XLII incisos, estabelecidos pelo Art. 4ª da Lei 9.961/2000 que definem as 

competências da ANS, foram selecionados quatro, que apresentam relação direta com os 

objetivos desse trabalho: 

 

...II - estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais 
utilizados na atividade das operadoras; 



III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão 
referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 
e suas excepcionalidades; 
(...) 
XXIV - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de 
acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente, 
pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde; 
(...) 
XXXVII - zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da 
assistência à saúde suplementar; 
(grifo meu) 

  

 

 Esses incisos retratam ações regulatórias ligadas ao direito de cobertura assistencial, 

definido em contratos. As cláusulas expressas nos contratos devem minimamente respeitar o rol 

de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pela ANS, podendo, no entanto, a operadora 

ampliar as coberturas oferecidas. Muitas vezes, o rol de procedimentos não contempla 

determinados eventos de saúde essenciais para o tratamento de certas patologias, o que resulta em 

fragmentação do cuidado e impacto na integralidade. 

 

2.2.1 Um parêntese necessário: classificação quanto ao tipo de atenção assistencial, 

modalidade e porte das operadoras 

 

Os critérios de classificação das operadoras e seus produtos, com suas respectivas 

definições, estão todos previstos na Lei dos Planos de Saúde e na Lei de criação da ANS, 

juntamente com outros normativos. Nesse capítulo, serão destacadas algumas classificações que 

proporcionam uma visão global do mercado de saúde suplementar e determinadas especificidades 

de cada modalidade operacional.  

Quanto ao tipo de atenção, as operadoras de planos de saúde podem ser divididas em 

médico-hospitalar ou exclusivamente odontológica. Segundo dados publicados pela ANS8, 

atualmente, existem 1762 operadoras ativas no mercado de saúde suplementar, sendo que 493 

operam na modalidade exclusivamente odontológica. A maioria dessas operadoras está 

concentrada na região sudeste. 



 Outra classificação estabelecida também pela Lei é em relação à segmentação 

assistencial: ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, e odontológica, podendo estas 

estarem combinadas entre si. Devido à forma como os planos podem ser comercializados, 

percebe-se que ainda se está longe de atingir uma assistência suplementar integral. Os planos 

podem ser comercializados com ampla cobertura assistencial, associando o atendimento 

hospitalar, ambulatorial e odontológico, bem como existem diversos planos que contemplam 

apenas uma segmentação assistencial. É como se fossem produtos, comercializados por partes. 

A Lei de Planos de Saúde definiu alguns parâmetros que são necessários para 

compreender como as operadoras de planos atuam no mercado a partir das modalidades 

operacionais, estabelecidas pela RDC 39/0021, em que estão inseridas: administradora, 

seguradora, autogestão, medicina de grupo, cooperativa médica, filantrópica, cooperativa 

odontológica e odontologia de grupo (figura 1).  

 

            
                    Figura 1:   Modalidade das operadoras. 

 

 

As administradoras podem ser classificadas em administradoras de planos ou de serviços. 

Na primeira, a administradora não assume os riscos decorrentes da operação dos planos, cabendo 

apenas administração de Planos de Saúde, enquanto, para as segundas, ocorre a administração 

exclusiva dos serviços de assistência à saúde.  



As autogestões recebem atenção diferenciada perante o órgão regulador. Nem todos os 

normativos estabelecidos pela ANS se aplicam para estas modalidades operacionais. Muitas 

vezes são as próprias empresas, através do departamento de recursos humanos, que assumem o 

papel de ser a operadora de plano de saúde para os seus funcionários, ex-funcionários e 

pensionistas, estendendo esses benefícios aos seus familiares. Um dos objetivos principais das 

autogestões está em fornecer os serviços de atenção que atendam as necessidades de sua carteira, 

não apresentando finalidade comercial. A operação das atividades pode se dar por meio de rede 

própria, credenciada, contratada ou referenciada. E tanto a assistência médico-hospitalar e/ou 

odontológica podem ser oferecidas aos beneficiários. 

As cooperativas médicas são entidades sem fins lucrativos que seguem as Leis das 

Cooperativas (Lei 5.764/7222). O maior exemplo de cooperativas médicas são as Unimeds. As 

cooperativas são compostas por médicos cooperados responsáveis pelo atendimento aos 

beneficiários em consultórios particulares próprios ou em uma rede credenciada. Devido ao 

sistema de intercâmbio adotado pelas Unimeds, um beneficiário da cooperativa que esteja em 

trânsito pode ser atendido por prestadores vinculados a uma Unimed de outra localização 

geográfica. Nos últimos tempos, o interesse dessas cooperativas em conquistar mais beneficiários 

tem feito com que estas apresentem preços mais competitivos para suas mensalidades em 

contratos coletivos e individuais.  

 As cooperativas odontológicas também seguem a Lei 5.764/72, sendo as mais conhecidas 

as Uniodontos. Nesse sistema, a rede de prestação de serviço é o próprio consultório do dentista. 

Desde que a ANS foi criada e registra o número de beneficiários do setor suplementar, essa 

modalidade operacional tem apresentado expansão. Segundo a Uniodonto do Brasil20, existem 

170 singulares espalhadas pelo Brasil, com 20 mil cirurgiões-dentistas cooperados e mais de um 

milhão de beneficiários participantes. As cooperativas odontológicas comercializam planos 

individuais/familiares ou coletivos. E, como nas cooperativas médicas, um dos atrativos das 

Uniodontos é a possibilidade do intemcâmbio entre as operadoras. 

 As filantrópicas assumem papel de menor relevância no quantitativo absoluto da saúde 

suplementar. São entidades sem fins lucrativos e que têm sua história atrelada com a existência 

das Santas Casas de Misericórdia. 



 As medicinas de grupo são a modalidade de operadoras de planos de saúde voltadas para a 

prestação de serviços assistenciais em regime ambulatorial e/ou hospitalar, como também são 

facultados a estas a comercialização de cobertura odontológica. A cobertura assistencial pode ser 

prestada através de rede própria ou contratada. As medicinas de grupo são responsáveis pelo 

maior número de operadoras e maior número de vínculos de beneficiários dentre as modalidades 

operacionais existentes. As operadoras podem oferecer planos com cobertura que cobrem a 

abrangência municipal até a nacional. 

 Outra modalidade existente são as odontologias de grupo, que são responsáveis por cobrir 

cerca de 60% dos vínculos de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos8. A maior 

parte dessas operadoras está concentrada na região sudeste, em especial na cidade de São Paulo. 

Essas operadoras podem prestar os serviços odontológicos através de rede própria ou contratada. 

 A partir de 2001, as seguradoras de saúde passaram a ser reguladas pela ANS. Apesar de 

existirem apenas 13 seguradoras de saúde operando no mercado, essas são responsáveis por 

aproximadamente 12% dos vínculos de beneficiários existentes na saúde suplementar. Um dos 

diferenciais das seguradoras é oferecer a opção pela livre escolha de prestadores, sendo o 

beneficiário depois reembolsado. Mas, também, essas empresas podem trabalhar com rede 

credenciada, podendo comercializar assistência médico-hospitalar e/ou odontológica. A tendência 

atual das seguradoras é de apenas comercializar planos coletivos. 

 E, por último, é necessário especificar a classificação das operadoras quanto ao porte, que 

ficou estabelecida através da RN 26/200323, onde existem as operadoras de: 

I – pequeno porte: operadoras com número de beneficiários inferior a 20.000; 

II – médio porte: operadoras com número de beneficiários entre 20.000 e 100.000; e 

III – grande porte: operadoras com número de beneficiários superior a 100.000. 

Sendo que, de acordo com a classificação, a operadora recebe tratamento diferenciado perante o 

órgão regulador em relação a taxas, garantias financeiras e valor de multas. 

 

 

2.3 A saúde bucal no setor suplementar 

 

 



É importante situar o mercado odontológico na saúde suplementar, pois, atualmente, de 

um universo de 53,3 milhões de vínculos de beneficiários cadastrados na ANS 11,8 milhões 

(22,14%) possuem planos de saúde com cobertura exclusivamente odontológica. Os planos 

odontológicos apresentaram relevante crescimento no período compreendido entre 2000 e 2009, 

já que o número de vínculos mais do que quadruplicou. São 482 as operadoras que 

comercializam produtos exclusivamente odontológicos, e a grande maioria dos seus beneficiários 

está vinculada a planos coletivos8. Esta evolução na adesão de beneficiários a planos 

odontológicos pode ser visualizada no gráfico 1 a seguir. 

 

 

 

    

Gráfico 1: Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos por modalidade da operadora (Brasil - 2000-2009)         
Fonte:  Caderno de Informação da Saúde Suplementar: beneficiários, operadoras e planos8; set. 2009. p. 91. 
 
 

 

O gráfico acima demonstra toda a evolução da saúde suplementar exclusivamente 

odontológica em relação ao número de vínculos de beneficiários, por modalidade da operadora. 

Filantropias e cooperativas médicas não comercializam a segmentação exclusivamente 

odontológica, enquanto se observa uma tendência de crescimento no setor por parte das 

seguradoras e medicinas de grupo. Mas, certamente, os destaques são das cooperativas 

odontológicas e das odontologias de grupo, sendo que esta última modalidade possui a maioria 

dos beneficiários do setor exclusivamente odontológico.  

Viera e Costa24 relatam que esse crescimento relevante encontra explicação, já que o setor 

de planos odontológicos é altamente rentável, apresentando uma grande capacidade na geração de 



receitas, traduzido em crescimento e permanência no mercado. Ainda, a organização empresarial 

(odontologia de grupo), por ter uma gestão modelada pelo mecanismo de empresa, tende a ter 

despesas assistenciais menores e na cooperativa, por estar associada à força de coalizão 

profissional, os custos assistenciais são mais elevados em função da maior qualidade e baixo 

controle dos custos. 

Embora este segmento esteja expandindo seus números, o espaço para crescimento dos 

planos odontológicos é bastante grande, tendo em vista que os atuais beneficiários atendidos por 

estas operadoras representam apenas 5% de toda a população brasileira. Existe uma demanda a 

ser suprida e um longo caminho a ser percorrido, para que os planos odontológicos cheguem a 

um número maior de pessoas, já que as políticas públicas de promoção e atenção da saúde bucal à 

população são deficientes25. 

Ainda sobre o crescimento expressivo, o setor suplementar traz uma nova perspectiva de 

mercado de trabalho assalariado e implica importantes consequências para a prática privada da 

Odontologia26. No entanto, a cobertura de serviços do setor suplementar de saúde está aquém das 

reais demandas, não contemplando, portanto, a assistência integral à saúde25. 

Em pesquisa realizada para avaliar a linha de cuidado da saúde bucal em diversas 

operadoras, dirigentes de operadoras relataram que os avanços obtidos com a regulação foram 

mais evidentes na assistência médica. Destacaram que o principal desafio para a ANS é interferir 

sobre a qualidade da assistência odontológica prestada através da saúde suplementar, 

especialmente criando mecanismos de avaliação dos resultados obtidos27. 

A linha de cuidado em saúde bucal adotada pelas operadoras odontológicas parece estar 

mais voltada para promoção de saúde e prevenção de doenças. E, na verdade, a população que 

precisa de próteses odontológicas se enquadra em um perfil de indivíduos com mais idade, onde 

medidas de prevenção tornam-se menor diante da necessidade de intervenção. Assim, o 

envelhecimento populacional há de ser tornar um fator relevante no planejamento de medidas 

regulatórias futuras.  

Também para operadoras que prestam atenção médica-hospitalar, Veras et al.28 

pesquisaram a existência de projetos voltados exclusivamente para o público idoso em 

operadoras de grande porte. Relataram que a teoria do cuidado primário e da promoção de saúde 

para com os idosos, que faz parte da moderna tecnologia assistencial da geriatria contemporânea, 



já está incorporada no discurso das empresas de saúde, mas, no entanto, os projetos ofertados são 

tímidos, pois são dirigidos para um número reduzido de clientes. Descreve a tendência das 

empresas só iniciarem a ampliação de programas, quando a concorrência o fizer, existindo receio 

pela ampliação crescente dos custos. 

O envelhecimento populacional tende a apresentar efeitos ainda mais potencializados na 

população de beneficiários de planos, uma vez que a proporção de idosos é superior àquela do 

país29. Já para os planos exclusivamente odontológicos, isto ainda não ocorre. A parte da 

população brasileira que possui mais de 60 anos corresponde a aproximadamente 10% do total da 

população brasileira, enquanto o conjunto de idosos que possui planos exclusivamente 

odontológicos representa apenas 0,85% (450.069 vínculos) de um universo de 53,3 milhões de 

vínculos que a ANS apresenta em seu banco de dados. Esses números podem ser vistos no 

gráfico 2, abaixo, que representa a população que possui plano odontológico, estando distribuída 

por faixa etária e sexo.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Gráfico 2: Pirâmide etária dos beneficiários de planos exclusivamente odontológicos (Brasil - junho/2009) 
Fonte:  Caderno de Informação da Saúde Suplementar: beneficiários, operadoras e planos8; set. 2009. p. 80. 
 
 
 
 

         



A maior cobertura por planos de saúde observada entre idosos, quando comparados aos 

não-idosos, aponta para a necessidade do desenvolvimento de ações em saúde voltadas para esta 

parcela da população. O aumento dos gastos em saúde evidenciam sua relação com o 

envelhecimento populacional. O planejamento em saúde deve considerar o fenômeno da 

transição demográfica e epidemiológica, na organização da assistência – seja pública ou privada - 

que interfira com efetividade na situação de saúde da população29. 

Do ponto de vista financeiro, é importante traçar um diferencial entre as realidades dos 

planos odontológicos e dos que prestam assistência médico-hospitalar. A tabela 1 mostra taxa de 

sinistralidade para planos médicos e odontológicos. As despesas administrativas são as que não 

estão relacionadas à prestação direta dos serviços de assistência à saúde, enquanto as despesas 

assistenciais estão relacionadas à prestação direta dos serviços de assistência à saúde. Enquanto o 

segmento médico hospitalar, representado pela autogestão, cooperativa médica e medicina de 

grupo, apresenta despesas assistenciais na ordem dos 85%, as cooperativas e odontologias de 

grupo apresentam valor percentual inferior, com aproximadamente apenas 60% das despesas 

assistenciais. Exceção é feita para as filantrópicas que gastam bem mais com despesas 

administrativas do que com despesas assistenciais.  

 

Tabela 1: Distribuição percentual da despesa das operadoras de planos de saúde por tipo, segundo 
modalidade da operadora  (Brasil - 2008) 

 
   Fonte:  Caderno de Informação da Saúde Suplementar: beneficiários, operadoras e planos8; set. 2009. p. 104. 



O valor médio para adquirir um plano odontológico no ano de 2003 era de R$ 9,94; em 

2006, este valor estava em R$ 12,96. Já para planos médico-hospitalares, esta média aproximou-

se de R$ 80,00, conforme tabela 2.  

 

Tabela 2: Contraprestação média e taxa de sinistralidade, por segmentação das operadoras. Brasil -2003 – 
2006. 

ANO Contraprestação Média (R$) Sinistralidade(%) 

 Médico-

Hospitalar 

Odontológico Médico-

Hospitalar 

Odontológico 

2003 73,96 9,94 79,8 46,8 

2004 81,7 10,89 81,5 48,7 

2005 94,49 12,66 81,6 49,9 

2006 104,68 12,96 81,3 53,9 

                Fonte: Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Saúde - DIOPS 
 
 
 
 

As informações, mais recentes disponíveis, divulgadas pela ANS revelam que a receita 

média mensal de planos exclusivamente odontológicos é de R$ 10,40 e a despesa R$ 5,02, 

resultando em uma sinistralidade de 48% em 2007. Para as cooperativas odontológicas, a 

sinistralidade atingiu 64,9%,enquanto as Odontologias de Grupo apresentam uma sinistralidade 

de 40,9%, também em 2007, conforme Tabela 330.   

 
 

 
Tabela 3: Receita, despesa e sinistralidade média das operadoras exclusivamente odontológicas. Brasil 
2007. 

ANO 2007 Receita Média  
Mensal (R$) 

Despesa Média  
Mensal (R$) 

Sinistralidade (%) 

Planos Exclusivamente  
Odontológicos 

10,4 5,02 48 

Cooperativa  
Odontológica 

15,08 9,79 64,9 

Odontologia  
de Grupo 

12,07 4,93 40,9 

                    Fonte: BRASIL, 200930. 
 
 
 

Essa diferença financeira é, parcialmente, explicada19, considerando que nos planos 

médico-hospitalares, enquanto a maioria dos beneficiários não se encontram hospitalizados, 

aqueles que estão hospitalizados incorrem em altos custos. Já nos planos odontológicos ocorre o 

contrário: há uma alta freqüência de eventos de baixo custo. Ou seja, a maioria da população 



apresenta algum tipo de doença bucal a ser tratada e a maior parte das doenças bucais pode ser 

tratada a custos mais baixos que o das outras doenças.  

Outra explicação é em relação ao repasse dos riscos.  Nos planos odontológicos, os custos 

da utilização são mais previsíveis, o que possibilita a comparação dos valores dos tratamentos 

particulares com o custo da contratação de um plano. Já os planos médico-hospitalares são carac-

terizados pela aversão ao risco do beneficiário31, pois não há um valor pré-determinado para o 

custo de internação ou de um tratamento mais complexo.  

Outra característica peculiar dos planos odontológicos é a reprodução de 

procedimentos25,32. Há um ciclo restaurador repetitivo, em que se refaz o trabalho várias vezes 

desgastando as restaurações, mas, também, tecido dentário sadio. No entanto, como a repetição 

dos procedimentos pode elevar a sinistralidade, e é uma preocupação das operadoras 

odontológicas, muitas estabelecem cláusulas de carência para repetição de procedimentos. 

Ressalta-se que as próteses odontológicas removíveis, apesar de excluídas do Rol de 

Procedimentos da ANS, são intervenções suscetíveis a falhas no momento da adaptação na 

cavidade oral, e nesses casos, a repetição seria inevitável, ficando a critério da operadora 

estabelecer a existência ou não da cláusula de repetição. Caso haja restrição, o beneficiário pode 

ficar desamparado na continuidade do tratamento. 

Entre as legislações existentes para regular o mercado odontológico na saúde suplementar 

é de especial interesse a Resolução Normativa (RN) 5933 de 2003, que faculta operadoras de 

planos odontológicos a oferecerem o regime misto de pré e pós-pagamento. A modalidade de 

pagamento mista permite ao beneficiário desembolsar valores adicionais ao da mensalidade para 

custear parte do tratamento. Assim, existem procedimentos que podem ser realizados pagando 

um valor além da mensalidade para a operadora do plano, mesmo que tal procedimento não esteja 

inserido no Rol de Procedimentos mínimos da ANS.  

São poucas as operadoras de segmentação médico/hospitalar que comercializam planos 

odontológicos. A justificativa consiste no alto custo operacional e possibilidade de haver seleção 

adversa nos planos individuais34,35.  

E o grande desafio consiste em restabelecer uma nova prática em saúde bucal31, centrada 

no estímulo à promoção da saúde e à prevenção referenciada no vínculo e na responsabilização.   

 

 



2.3.1  O rol de procedimentos odontológicos da ANS 

 

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS refere-se à cobertura assistencial 

mínima que deve ser oferecida pelas operadoras aos beneficiários de saúde que adquiriram planos 

de saúde após a publicação da Lei dos Planos de Saúde. O objetivo desse capítulo é traçar um 

histórico do rol de procedimentos odontológicos da ANS, quais as principais modificações que 

ocorreram e quais as perspectivas da ANS para as novas revisões. 

 A Lei dos Planos de Saúde definiu que a amplitude das coberturas assistenciais seria 

estabelecida em normativos específicos editados pela ANS. Existiam diferentes rois definidos 

pela Agência Nacional de Saúde, os que listam os procedimentos ambulatoriais, hospitalares, 

obstétricos e o rol odontológico. Esta separação dos rois, no entanto, foi tema de debate na nova 

revisão proposta para o rol de procedimentos e eventos da ANS em 2009. A unificação dos rois 

foi discutida pelo grupo técnico de revisão dos procedimentos e, também, foi motivada pela 

criação da TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar). Adiante será feito comentário 

sobre o novo rol da ANS que começará a vigorar em 2010. 

Mas, retornando aos objetivos desse capítulo, traçando o histórico do rol odontológico, a 

primeira lista com os procedimentos obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde foi 

publicada na CONSU 10/9836. Posteriormente, a RDC 21/200037 definiu os conceitos técnicos 

dos procedimentos já antes estabelecidos pela CONSU 10/98.  

 Em 2002, o rol de procedimentos odontológicos, através da RN 938, recebeu atualização 

de terminologias em desuso, bem como foram adicionados os procedimentos: aumento de coroa 

clínica, radiografia oclusal e retratamento dos canais radiculares. Apesar de terem sido realizadas 

estas inclusões de procedimentos, o rol apresentava restrições para atingir os planos de 

tratamento que necessitassem de intervenção gengival e posterior reabilitação protética. As 

coberturas previstas, até então, eram muito limitadas, por exemplo, no caso de um dente 

severamente destruído pela doença cárie, os passos seriam o tratamento dos sistemas de canais e 

posterior reabilitação com prótese, porém como esta última não está prevista no rol, 

hipoteticamente, esse tratamento não poderia evoluir em um contrato que só oferecesse o rol 

como cobertura. Dessa forma, é como se a única opção de tratamento nesse caso fosse a extração 

do dente. 



 Sequencialmente, o rol de procedimentos odontológicos ainda recebeu nova atualização 

de terminologia e inclusão de procedimentos em 2007, através da RN 15439 (ANEXO I ). A nova 

versão não excluiu procedimentos e acrescentou 13 novas intervenções: exame histopatológico, 

aplicação de cariostático, adequação de meio bucal, núcleo de preenchimento, ajuste oclusal, 

cunha distal, capeamento pulpar direto (excluindo restauração final), tratamento de perfuração 

radicular, tratamento endodôntico em dente com rizogênese incompleta, exodontia de dente 

decíduo, hemissecção com ou sem amputação radicular, cirurgia periodontal a retalho e 

sepultamento radicular. 

 Assim, desde 2007, o rol de procedimentos odontológicos que está em vigor é o referente 

ao da RN 154 (figura 2). Essa nova versão incluiu procedimentos voltados para promoção e 

prevenção da saúde oral e intervenções endodônticas e periodontais. O rol odontológico ainda se 

apresenta muito básico e a ausência de alguns procedimentos importantes que compõe um plano 

de tratamento completo restringe a atuação do profissional e a garantia da assistência integral 

necessária para o estabelecimento da saúde oral e geral dos beneficiários. 

 

 
Figura 2: Representação esquemática da evolução normativa do Rol de Procedimentos Odontológicos da 
ANS. 
 
 

Como já citado no início desse capítulo, ao longo de 2009, ocorreram reuniões entre os 

membros do grupo técnico de revisão do rol, composto por diversos atores do setor, como os 

conselhos profissionais, representantes de operadoras e consumidores e pelo órgão regulador.  As 

discussões sobre a revisão do rol giraram em torno de aspectos voltados para o impacto 

econômico-financeiro, o impacto social, o impacto na regulação e o impacto assistencial. Porém, 

existe uma valorização e preocupação maior com o primeiro impacto, sendo esta preocupação 

explicitada pelas operadoras de saúde.  

Como resultado das reuniões, foi publicado, em 11 de janeiro de 2010, o novo Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, através da RN nº 21140. De acordo com esta resolução, os 

rois de procedimentos odontológico e médico-hospitalar foram consolidados em uma lista única 



de procedimentos e intervenções. No entanto, tal resolução terá vigência somente a partir do dia 

07 de junho de 2010 e, por esse motivo, esse trabalho irá continuar a tratar, em separado, os 

procedimentos odontológicos e optar pela denominação Rol de Procedimentos Odontológicos ao 

longo da dissertação. Também porque, apesar da unificação dos rois, a segmentação assistencial 

continua a existir no mercado de saúde suplementar, com coberturas diferenciadas para planos 

ambulatoriais, hospitalares, odontológicos e Referência. 

Apesar da revisão do rol e a da ampliação das coberturas parecerem necessárias no 

sentido de melhorar a qualidade da atenção à saúde da população beneficiária de planos de saúde, 

existe muita resistência por parte de algumas entidades reguladas, que focam sua preocupação 

nos custos financeiros. A fala a seguir, foi emitida, durante evento científico de 2009, pelo 

presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo – Sinog - em relação ao 

Rol Odontológico: “O Sinog entende que os procedimentos oferecidos atualmente dão conta das 

reais necessidades da população. Mais do que isso não só é desnecessário como proibitivo, a 

menos que arrisquemos o crescimento do setor aumentando preços”41. Posicionamento idêntico 

foi exposto por representante42 de operadoras no 4º Simpósio Internacional de Planos 

Odontológicos (2009), onde disse que é preciso evitar a inclusão das próteses dentárias e da 

ortodontia, permitindo a manutenção dos valores ideais dos planos. 

É importante colocar em evidência os posicionamentos anteriores, pois, segundo o 

Sinog43, este sindicato é responsável por 48% dos beneficiários de planos de saúde odontológicos 

de todo o Brasil, através de seus associados. Portanto, mais do que integralidade assistencial 

existem questões que envolvem conflitos políticos e financeiros que tensionam a ampliação do 

rol odontológico. 

Recentemente, a ANS definiu o procedimento administrativo referente à avaliação de 

tecnologia em saúde realizada pela Gerência de Avaliação de Tecnologias em Saúde - GEATS 

através da IN 3244 de 08 de outubro de 2008. Baseado nesta instrução normativa, a avaliação de 

tecnologias em saúde deve se pautar nos critérios eficácia, efetividade, segurança, eficiência e 

impactos ético, social e organizacional. Qualquer órgão da ANS poderá solicitar a avaliação da 

tecnologia para GEATS, que será a responsável pela elaboração de uma Nota Técnica sobre a 

avaliação, que ainda pode contar com a participação de terceiros contratados. 



O Rol de Procedimentos é o instrumento que define a cobertura mínima que as  

operadoras devem oferecer aos seus beneficiários. Assim, quando a ANS revisa este importante 

instrumento regulatório deverá também se pautar em aspectos sociais e assistenciais ao 

considerar a integralidade da atenção e, não deve deixar de levar em consideração a 

epidemiologia das doenças, na tomada de decisões das novas edições do rol. Isso estará sendo 

exposto e discutido na seqüência de tópicos que serão apresentados ao longo dessa dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 O EDENTULISMO E A REABILITAÇÃO PROTÉTICA 
 

 

O edentulismo é o quadro de perda de todos os dentes na arcada dentária. As perdas 

dentárias podem ocorrer por motivos diversos. Entre os mais importantes estão a cárie dentária e 

a doença periodontal. Quando ocorre a perda de um ou de vários dentes, o ideal seria reabilitar 

com próteses essas perdas. Se a perda for de alguns dentes, uma opção seria reabilitar com 

próteses parciais removíveis e, se a perda for de todos os dentes da arcada, uma dentre as opções 

de tratamento existentes é reabilitar com próteses totais removíveis. A reabilitação é importante, 

porque devolve função à cavidade oral, tanto na mastigação, como na fala, respiração e 

recomposição dos dentes perdidos, contribuindo para o equilíbrio do sistema mastigatório e 

sociabilização do indivíduo. 

Lund45 ressalta que milhões de pessoas em todo mundo são edêntulos, e considera este 

grupo como fisicamente incapacitado, enfatizando que, para atingir este quadro, foram 

necessárias 32 perdas de partes do corpo humano. Para Macentee46, a perda dentária pode causar 

distúrbios psicológicos profundos e duradouros. 

A concepção moderna da Odontologia é abrangente por interagir com o conceito global de 

saúde47,48. Dessa forma, ter dentes complementa o estado de bem estar físico, mental, psíquico e 

social.  

A bucalidade é definida como a capacidade da boca atuar com funções biológicas, sociais 

e psíquicas. E a boca, sendo corpo e suporte de relações sociais, é parte corpórea mais vivamente 

construída e mais vivamente presente no conjunto dessas mesmas relações, da criança ao idoso. É 

preciso ir além das aparências e compreender o adoecimento bucal além do sujeito que adoece49. 

A capacidade mastigatória, afetada pelas extrações, pode ser em parte recuperada pelo uso 

de próteses. Isto é importante ser frisado, pois a prótese é um recurso artificial que objetiva 

recuperar a parte visível da função perdida, bem como cumpre um papel de estacionar ou reduzir 

a velocidade de progressão das doenças bucais. No entanto, toda a propriocepção proporcionada 

pelo elemento dental deixa de existir, quando a exodontia ocorre como opção de tratamento50.  



Silva & Fernandes51 referiram-se à situação de saúde bucal dos idosos brasileiros como 

precária, sendo constatada tanto pelo quadro epidemiológico quanto pela ausência de programas 

voltados para esse grupo populacional. 

Conforme observações de autores, a perda total dos dentes é aceita pela sociedade e, em 

parte, pelos odontólogos, como algo normal e natural com o avanço da idade. Quando o 

edentulismo se faz presente, é porque as medidas de atenção à saúde bucal anteriores inexistiram 

ou fracassaram integralmente52,53. Percebe-se um fracasso das políticas voltadas para manutenção 

da saúde bucal. A contribuição do modelo hegemônico complementado pela falta de acesso 

resultou em um quadro de mutilação para parte da população brasileira.  

Mattos53 relata que:  

 

“A precariedade do acesso aos serviços de saúde bucal para a população 
brasileira se constituía (e talvez ainda se constitua) em um drama na vida de 
muitos brasileiros. A predominância no setor público de práticas assistenciais 
mutiladoras, que respondiam ao sofrimento manifesto da dor de dente com 
retirada do dente lesionado, e um modo de organização da prática voltado para o 
ideal da prática liberal (nos consultórios), de acesso restrito a quem pode pagar os 
custos do tratamento (diretamente ou indiretamente através de um “plano de 
saúde”) constituíam na marca da violação do princípio de que todos têm direito 
igual ao acesso aos serviços de saúde dos quais necessitam. Ao lado disso, um 
conhecimento muito centrado nas técnicas de intervenção sobre as lesões bucais, e 
bem menos atento às tecnologias de relação entre os sujeitos, configurava (e 
talvez ainda configure) um quadro particularmente desafiador”. 

 

 

Mattos refere-se ao modelo assistencial hegemônico que enfatizou a extração dentária 

como tratamento de escolha para as doenças dentárias, que resultou em milhões de brasileiros 

mutilados. O problema é que esse modelo, além de mutilar, não reabilitou as perdas dentárias 

desses cidadãos. Portanto, o modelo excluiu a população que não possuía recursos financeiros 

para arcar com o tratamento em consultórios particulares. Essa população que foi excluída no 

passado é a atual população que necessita usar próteses odontológicas.  

A remoção dos dentes está relacionada a uma série de fatores, nos quais a extensão do 

processo carioso ou desequilíbrio periodontal podem desempenhar um papel menor. Em muitas 

ocasiões, é uma medida utilizada para prevenir a dor futura, para diminuir o custo associado com 



o tratamento dentário, ou para evitar a ansiedade relacionadas com as consultas dentárias55. 

Assim, mais do que discutir a dinâmica da doença que levou à perda dentária está também em 

evidência discussão sobre as barreiras de acesso que impediram o indivíduo de preservar os 

dentes. 

Em relação à modificação no padrão alimentar, pacientes desdentados são mais propensos 

a evitar alimentos ou a fazer restrição na dieta, tornando a digestão mais complicada, devido à 

secreção gástrica reduzida, mobilidade intestinal e mudança nos padrões de absorção. A nova 

dieta prioriza alimentos mais pastosos e macios, ricos em gorduras e colesterol e carente de 

vitaminas, fibras e proteínas. Algumas mudanças de dieta têm sido associadas diretamente com 

câncer de cólon, doença cardiovascular e acidentes vasculares cerebral56. 

Para Chaves57, a prevalência de edentulismo na terceira idade desnudaram a ineficiência e 

a ineficácia das formas de planejamento de programas que encerram em si características 

excludentes de acesso e estáticas de controle e acompanhamento. 

Em concordância, Pucca Jr.58 mencionou que os atuais edêntulos são conseqüência da 

falta de acesso a tecnologias odontológicas, ressaltando que, em média, apenas 20% da população 

brasileira têm acesso a serviços de saúde bucal. E concluiu dizendo que o quadro precário de 

saúde bucal presente na população de idosos parece estar mais associado aos fatores sócio 

econômicos do que mesmo aos biológicos.  

Dados levantados59 relataram que o percentual de totalmente edêntulos de uma população 

idosa institucionalizada atingiu 68,3% e, desses, 42% não utilizavam nenhum tipo de prótese. 

Esse resultado é de alto impacto e sugere um comprometimento na sociabilização dos indivíduos 

desdentados e também repercussões na qualidade de vida desses.  

A implementação de um serviço de prótese dentária eficiente no setor público seria uma 

medida viável e que deveria ser encarada como profilática, uma vez que a falta de dentes acarreta 

outros problemas de saúde, agravando os já existentes e piorando a qualidade de vida da 

população idosa brasileira50. As observações feitas pelos autores foram postas em prática anos 

mais tarde e atualmente a Política Nacional de Saúde Bucal contempla a reabilitação, como será 

visto em detalhes adiante.  

Entre os fatores frequentemente mais citados que influenciam o edentulismo em uma dada 

área está a economia, a saúde, a educação, a habitação, o uso de serviços profissionais e 



preventivos, os sistemas de saúde bucal, a consciência sobre a situação dentária e as crenças 

sociais. O resultado é que o edentulismo varia amplamente entre os países e também entre as 

regiões. Isso também significa que o edentulismo varia com o tempo, já que o quadro por si 

próprio evolui com o passar dos anos48. 

Uma política de resposta a uma doença que contemple exclusivamente ações preventivas 

deixa de lado todo o grupo de portadores da doença. Na perspectiva da integralidade, os desafios 

postos por uma doença envolvem tanto questões relativas à oferta dos serviços assistenciais que 

são necessários para responder às necessidades de assistência dos portadores da doença em 

questão existentes hoje, como questões referentes às possibilidades futuras de redução do número 

de portadores dessa doença60. Certamente no edentulismo, a doença já está instalada, restando 

dentre restritas possibilidades terapêuticas a aplicação de procedimentos reabilitadores para 

amenizar o quadro; no entanto, ações preventivas também devem começar a ser construídas para 

impedir que o edentulismo se perpetue em futuras populações.  

No campo da Saúde Suplementar, a prática da Odontologia ainda se efetiva por um viés 

tradicional, com foco nas doenças cárie e periodontal e baseado em ciclos repetitivos e 

intermináveis de restaurações dentárias, que não se reproduzem em controle da atividade da 

doença32. Isto significa que o modelo hegemônico curativista deve ser repensado, atacando não 

somente a doença dentária, mas as amplas necessidades de saúde de cada ser individual. 

O modelo biomédico, ao se apoiar nos meios diagnósticos para evidenciar as lesões e 

doenças, se afastou do sujeito humano sofredor enquanto totalidade viva e permitiu que o 

diagnóstico substituísse a atenção e o cuidado integral à saúde61. A doença abrange além de 

terapias e diagnóstico. A discussão de sofrimento envolve a interação do sujeito com o ambiente 

que determina a condição geral de saúde, permanentemente tensionada por questões financeiras, 

valores individuais, condições de acesso aos serviços de saúde e fatores culturais. E perder os 

dentes ao longo da vida é um tipo de sofrimento. 

 
 
 
3.1  Análise das próteses removíveis no Sistema Único de Saúde - SUS 

 

 



A política pública nacional específica para tratar a saúde do bucal dos brasileiros é muito 

recente. Anterior a 2004 não existiam diretrizes formalmente definidas. Foram diversos os 

estágios até atingir as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, pois a Odontologia seguiu 

os moldes da Medicina previdenciária e flexneriana62. Lentamente, políticas de saúde no Brasil 

foram amadurecendo e, no início do século XXI passaram a integrar as noções de humanização 

do atendimento e noções de integralidade 

Assim, essa política específica surge para reverter a reprodução de práticas hegemônicas 

da atenção e dos serviços públicos de saúde bucal, defende e articula ações preventivas e 

curativas segundo as necessidades do usuário, integrando as ações de saúde bucal à saúde geral. É 

uma política específica que transcende o aspecto técnico-científico biológico, visto que valoriza 

as relações humanas no âmbito da saúde, concebendo o indivíduo em sua integralidade62. 

Apesar do foco desse capítulo ser o SUS, ressalta-se que o debate sobre modelos 

assistenciais em saúde suplementar não deve ser desvinculado do entendimento global do 

funcionamento do SUS35. Portanto, um dos objetivos aqui é observar as experiências do SUS 

com próteses odontológicas, já que o sistema público criou uma política nacional para saúde 

bucal que, inclusive, contempla os procedimentos especializados. E o que se percebe em relação 

aos procedimentos reabilitadores no âmbito do SUS são avanços recentes, a partir de 2004, com a 

inclusão da prótese total na tabela de procedimentos cobertos.  

A Política Nacional de Saúde Bucal - “Brasil Sorridente” propôs, bem como em 

consonância com as deliberações das Conferências Nacionais de Saúde e da I e II Conferência 

Nacional de Saúde Bucal, o atendimento clínico especializado que inseriu o atendimento a 

pacientes especiais, endodontia, periodontia, diagnóstico de câncer bucal e prótese dentária6. 

No âmbito da assistência, as diretrizes apontam tanto para a ampliação como para a 

qualificação da atenção básica, possibilitando o acesso de todas as faixas etárias e a oferta de 

mais serviços, o que inclui atendimentos nos níveis secundário e terciário, de modo a buscar a 

integralidade da atenção6. 

As “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal” destacaram as ações de reabilitação 

fundamentadas na recuperação parcial ou total das funções perdidas decorrentes da doença, 

visando reintegrar o usuário à sociedade e a atividades profissionais6.  

Segundo relatórios do Ministério da Saúde4, os serviços odontológicos especializados 

correspondiam a não mais do que 3,5% do total de procedimentos clínicos odontológicos. A 



baixa capacidade de oferta dos serviços de atenção secundária e terciária comprometem o 

estabelecimento de adequados sistemas de referência e contra-referência em saúde bucal na quase 

totalidade dos sistemas loco-regionais de saúde. 

Em 1986 foi realizado o “Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal” 63, no qual a 

faixa etária mais idosa pesquisada foi de 50 a 59 anos. Mesmo com uma amostra inteiramente 

urbanizada, os dados do levantamento mostraram condições bastante críticas neste grupo etário: 

27 dentes atacados pela cárie por pessoa, com 86% dos dentes já extraídos, e 3% com extração 

indicada. Do ponto de vista periodontal, apenas 1% foi considerado sadio, ao passo que 50% 

eram edêntulos, e 72% usavam ou necessitavam de pelo menos uma prótese total. 

Em 2003, nova pesquisa foi concluída. Os dados obtidos por meio do “Levantamento das 

Condições de Saúde Bucal da População Brasileira - SB Brasil 2003”  continuaram a apontar a 

perda dentária como um grave problema. Tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, 

cerca de 85% da população adulta, e quase 99% dos idosos, usam ou necessitam de algum tipo de 

prótese dentária. Especificamente com relação ao uso e necessidade de prótese total, mais de 28% 

dos adultos não possuem nenhum dente funcional em pelo menos uma arcada. E três em cada 

quatro idosos não possuem nenhum dente funcional4. 

O levantamento também revelou valores de queda na cárie dentária entre crianças de 

idade escolar, persistência de grandes desigualdades regionais, com a concentração de declínio e 

de melhores condições de saúde bucal em área urbana de capitais do Sul e Sudeste, quadro de 

edentulismo alarmante e surgimento de outras necessidades como as oclusopatias62.   

A Portaria Nº 1.57263, de 29 de julho de 2004, incluiu na Tabela de Procedimentos do 

Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, o procedimento 

Prótese Total. Os valores referentes ao financiamento desses procedimentos são apurados por 

meio do processamento realizado pelo Departamento de Informática do SUS – DATASUS. 

Atualmente o valor pago pelo SUS pela confecção de prótese total unitária ou prótese parcial 

removível é de R$60,00, realizados pelos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias64. 

As desigualdades regionais são percebidas em dados obtidos do DATASUS. A série 

histórica abaixo revela que desde novembro de 2004 até a competência de agosto de 2009, 

309.512 próteses totais foram fornecidas pelo SUS, sendo a média mensal de 5.246 próteses. E 

para as próteses parciais removíveis a soma aferida desde agosto de 2005 até agosto de 2009 foi 

de 62.648 próteses, com média mensal de 1.010 unidades (gráfico 3 e 4).  
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Gráfico 3: Produção Ambulatorial do SUS segundo região geográfica brasileira - Procedimento: prótese 
total removível superior e prótese total removível inferior. (Brasil:nov.2004 –set. 2009). 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), set. 2009. 

 

 

 

Gráfico 4: Produção Ambulatorial do SUS segundo região geográfica brasileira - Procedimento: prótese 
parcial removível inferior e prótese parcial removível superior. (Brasil:ago. 2005-set. 2009). 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), set. 2009. 



 
 A quantidade de próteses odontológicas realizadas demonstradas acima revelam que ainda 

há muitos indivíduos que necessitam de reabilitação oral no Brasil. Apesar da obrigatoriedade do 

oferecimento de próteses removíveis no SUS desde 2004, a demanda ainda supera a oferta, 

considerando os dados epidemiológicos publicados no Levantamento de Saúde Bucal concluído 

em 2003. E, as próteses parciais removíveis só começaram a ser confeccionadas em 2005. Para 

2010, está prevista a divulgação de resultados de um novo levantamento epidemiológico em 

saúde bucal realizado pelo Ministério, onde os resultados divulgados possibilitarão a avaliação e 

monitoramento da saúde oral brasileira, sendo importante ferramenta para o planejamento de 

ações futuras. 

  

 
 



4 INTEGRALIDADE 
 

 

 Integralidade pode apresentar diferentes interpretações quando observada no sistema 

público de saúde e no setor privado, no caso, setor suplementar. De forma geral, o sentido de 

integralidade é amplo e envolve, além da assistência, o campo social, político e educacional, bem 

como a interação do indivíduo com a sociedade.  

No setor suplementar, as fronteiras da integralidade são outras, parecendo estar restritas às 

relações contratuais. No entanto, essas fronteiras são permanentemente tensionadas pelos 

diversos atores que compõem o setor, dentre prestadores, beneficiários, ANS, Judiciário, mídia, 

operadoras etc. 

A integralidade é um termo polissêmico, com diferentes sentidos, onde não devem ser 

observadas apenas como um atributo da boa prática de biomedicina, mas um atributo que deve 

permear a prática de saúde, independente de ela se dar no âmbito público ou privado. De forma 

didática Mattos60 agrupa a integralidade em três sentidos: o das práticas profissionais; o das 

organizações de serviço e o sentido das respostas governamentais aos problemas de saúde. Esses 

sentidos se articulam, e o autor destaca que a integralidade implica na recusa ao reducionismo, à 

objetivação dos sujeitos e talvez uma afirmação da abertura para o diálogo.  

Neste trabalho, os esforços teóricos e metodológicos serão concentrados no segundo e 

terceiro sentidos descritos por Mattos. Apesar disso, o primeiro sentido não pode deixar de ser 

mencionado, considerando que envolve todo o setor de prestadores de serviços odontológicos dos 

planos de saúde. 

O primeiro sentido, prática dos profissionais de saúde, assume a importância de olhar o 

paciente como sujeito e não como objeto. Cada indivíduo traz um diferente histórico de 

sofrimento e compreensão dos conceitos de saúde e doença, assim, entender o seu contexto social 

torna-se fundamental. 

 A integralidade é o oposto do restrito, de reduzir o sujeito desdentado ao diagnóstico e a 

um tratamento reabilitador de próteses odontológicas. O diálogo torna-se um instrumento 

indispensável para a interação entre profissionais e beneficiários. Ao profissional cabe um pouco 

mais do que confeccionar um molde da cavidade oral e instalar uma prótese. Cabe pesquisar os 



motivos que levaram à perda dos dentes e descobrir qual o sentido dessas perdas na vida do 

sujeito. A atenção dada pelo profissional ao edêntulo pode ser o diferencial para estabelecer um 

vínculo entre ambos. Mas tudo que foi dito anteriormente, só faria sentido na saúde suplementar, 

se as próteses removíveis fossem cobertas pelos contratos dos planos. Escutar o indivíduo é 

compreender seu sofrimento e suas expectativas, não devendo o atendimento ser o resultado da 

imposição de um tratamento. Para que tudo isso se torne factível, é imprescindível a articulação 

da rede. 

A articulação da rede é um segundo conjunto de sentidos defendido por Mattos, que faz 

referência à necessidade de organização dos serviços que apresentam diferentes níveis de 

densidade tecnológica.  O conceito de equipe e interdisciplinariedade são requisitos para que o 

beneficiário encontre resolutividade na busca pelo serviço de saúde; do contrário, o indivíduo 

passa a percorrer uma série de caminhos que geram sempre mais encaminhamentos e demora no 

atendimento em um sistema que produz quantitativo de consultas e procedimentos, mas sem 

atingir qualidade e satisfação do usuário. As ações devem ser executadas por uma equipe que 

conta com vários saberes acadêmicos e experiências diversas, articuladas com os interesse dos 

usuários. 

Quando os dentistas iniciam conversas com outros profissionais no lugar cotidiano em 

que atuam, passam a entender melhor seu objeto e estendem os limites de sua atuação clínica, 

porque podem compreender o caso inteiro. Ampliando sua prática clínica, amplia igualmente as 

possibilidades de lograr maior integralidade no cuidado bucal dos indivíduos49.  

Nesse debate de articulação da rede, emerge a necessidade de falar sobre demanda 

espontânea e demanda programada, sendo a última o reflexo de estudos epidemiológicos. Não há 

como ofertar apenas serviços baseados na prevalência e incidência das doenças, pois também 

existem as demandas reais manifestadas pelos sujeitos no dia-a-dia e que não podem ser 

ignoradas pelos serviços e pelas políticas de saúde. A epidemiologia da saúde oral brasileira 

revela um quadro com milhares de brasileiros parcial ou totalmente desdentados. Como esse 

quadro não está restrito a um indivíduo, atinge a coletividade de adultos e idosos do país, é 

preciso lançar mão de algo maior que a articulação em rede dos serviços. Entra em cena, então, o 

terceiro sentido da integralidade proposto por Mattos. 



As respostas governamentais aos problemas de saúde são o terceiro sentido da 

integralidade. Como responsabilidade do poder público, são formuladas políticas especificamente 

desenhadas para dar respostas a um determinado problema de saúde, ou aos problemas de saúde 

que afetam certo grupo populacional. Para formular políticas públicas é necessário considerar a 

perspectiva de controle, a erradicação, o direito de acesso dos usuários aos serviços assistenciais 

ou mesmo a simples mudança de magnitude de determinadas doenças no país65. 

Conforme já citado anteriormente, recentemente, foi lançada a Política Nacional de Saúde 

Bucal que pode ser entendida como um conjunto de ações voltadas para resolver os problemas de 

saúde oral da população brasileira. Nessa Política, as próteses removíveis estão contempladas e, 

aos poucos, a área de atuação dos Centros Especializados Odontológicos (CEOs) vão ampliando 

a quantidade de atendimentos prestados. Porém, sabe-se que a necessidade por cuidados orais da 

população é enorme e toda a demanda ainda não foi absorvida. Como alternativa ao sistema 

público de saúde, existem o desembolso direto e/ou os planos de saúde que contemplem as 

próteses odontológicas removíveis nos contratos, apesar de serem procedimentos não obrigatórios 

pela regulação da ANS. 

Não é possível falar em integralidade quando se fragmentam ações individuais e coletivas, 

quando se opõem ações preventivas e terapêuticas e quando, desconsiderando conhecimentos 

científicos atuais, algumas ações são desenvolvidas e outras não, apenas para não contrariar 

interesses. A saúde suplementar não é diferente de outras políticas públicas, as ações de impacto 

coletivo são uma negociação entre atores estratégicos, interesses financeiros e necessidades 

epidemiológicas66. 

Sobre medidas preventivas, desde 1986 Chaves67 já citava Leavell & Clark que 

discorriam sobre a história natural da doença e as formas de intervir no curso dessas doenças, 

através de ações denominadas “níveis de prevenção”. Segundo Chaves, a odontologia preventiva 

seria praticada no período prepatogênese (prevenção primária) e a odontologia restauradora seria 

praticada durante ou após evolução das doenças dentárias (prevenção secundária e terciária). 

Assim, a prevenção também estaria presente em procedimentos de reabilitação. Essa classificação 

está representada na figura 3 abaixo.  



 
Figura 3: Diagrama ilustrativo do conceito de níveis de prevenção.  
Fonte: Chaves (1986)67, p.102. 

 

 

O último nível de prevenção (5º nível) indicado na figura acima, segundo Chaves, ocorre 

quando o indivíduo já é portador das sequelas da doença. O trabalho de prevenção deve ser 

introduzido para evitar males maiores e ser direcionado para que o indivíduo não se torne uma 

carga para si próprio, para sua família e para sociedade. Essa colocação não é exagerada quando 

se fala de próteses removíveis, pois a perda dos dentes influencia na qualidade de vida do sujeito. 

Muitas vezes, os desdentados são privados de uma mastigação adequada, com implicações na 

fala, respiração e na autoestima, com grandes implicações bio-psico-sociais. Do que foi exposto, 

não há como fazer uma análise da integralidade reduzida ao aparelho ou sistema biológico68. Há 

que se ressaltar que, muitas vezes, o indivíduo perde o dente não apenas pela história natural da 

doença, mas também porque, no meio desse caminho, houve barreiras de acesso a um tratamento 

digno, sendo ignorado o direito à saúde.  

O texto constitucional não utiliza a expressão integralidade, usando a expressão 

“atendimento integral”, mas o termo tem sido utilizado para designar exatamente essa diretriz. 

Mattos fala que integralidade é parte de uma “imagem-objetivo” que parte de um pensamento 

crítico, um pensamento que se recusa a reduzir a realidade ao que “existe”, que se indigna com 

algumas características do que vigora e almeja superá-las. A integralidade deve também ser 



entendida como uma motivação para provocar mudanças, mudanças que coloquem o sujeito 

portador de necessidades como núcleo e não os serviços de saúde60. 

Pinheiro69 amplia a discussão do pensar em saúde ao colocar que integralidade é uma ação 

social resultante da permanente interação dos atores na relação demanda e oferta, em planos 

distintos de atenção à saúde (no plano individual e no plano sistêmico – onde se garante a 

integralidade das ações na rede de serviços), nos quais os aspectos subjetivos e objetivos são 

considerados. A saúde pública deve incluir além de modelos de intervenção na oferta e demanda. 

Aspectos econômico, social e cultural também acabam por influenciar tanto a organização da 

oferta dos serviços de saúde como a construção das demandas pelos que buscam esses serviços. 

Assim, a integralidade pressupõe diálogo entre os vários atores da sociedade, não deixando de 

contemplar a busca pela diminuição das diferenças na relação de poder estabelecidas entre os 

atores1. 

Na saúde suplementar, a oferta dos serviços está definida em relações contratuais, mas, na 

prática, a oferta assistencial contratual pode não ser suficiente para atingir a necessidade de saúde 

dos beneficiários, que podem acabar por criar uma demanda real ainda não contemplada pela 

regulação. Regular planos de saúde é fazer políticas públicas, então, cabe à ANS, juntamente com 

os outros atores do mercado, estarem constantemente buscando a integralidade. E como disse 

Pinheiro69, não basta priorizar a assistência, aspectos econômicos, sociais e culturais devem 

entrar como parâmetros das políticas. Se há necessidade de reabilitar desdentados brasileiros, 

comprovado epidemiologicamente por estudo do Ministério da Saúde, há demanda por próteses 

orais. O SUS já iniciou ações para ofertar procedimentos reabilitadores e a ANS talvez precise 

repensar suas políticas para se aproximar do SUS ou continuar distante da realidade social 

existente que segrega a população desdentada ao oferecer cobertura obrigatória apenas para os 

indivíduos dentados. 

E como a ANS deve procurar agir com equilíbrio para não abalar o mercado de planos de 

saúde, mais estudos devem ser realizados para verificar a viabilidade de inclusão de novos 

procedimentos, respeitando interesses diversos: integralidade, custo, aspectos sócio-culturais. 

Esse é um dos desafios de regular. 

                                                 
1 Silva Junior AG, Constancio TI, Werneck TEM, Nascimento Silva VM, Mantini C. Tensões delineadoras da 
Integralidade na saúde suplementar. No prelo 2009. 



O campo da saúde suplementar vive dilemas semelhantes ao setor público na garantia da 

integralidade da atenção. O setor suplementar também sofre com os problemas gerados pelo 

modelo hegemônico de prestação de serviços de saúde. É o caso da excessiva medicalização, uso 

irracional de tecnologias, predomínio das tecnologias duras nas relações com os usuários e até 

mesmo uma desumanização revestida de ambientes mais confortáveis e promessas de melhor 

atendimento70,71.   

A adoção de modelos assistenciais mais cuidadores e a microrregulação têm conseguido 

resultados no conflito que existe entre ampliar cobertura e controlar custos na assistência. A 

discussão da integralidade no setor suplementar funciona como um tensionador na expansão do 

acesso a recursos tecnológicos para a solução de problemas da população, na mesma proporção 

que ocorre no desenvolvimento do sistema público de saúde72,73.  

Apesar de muito ter sido feito no âmbito regulatório, o campo assistencial ainda necessita 

de intenso aprimoramento. Existe necessidade de aprofundar a natureza da regulação estabelecida 

pela Lei 9656/98, principalmente no sentido de garantir a qualidade da assistência à saúde e a 

produção de cuidado integral34. 

 Pelo que foi exposto, percebe-se que a luta pela integralidade na saúde suplementar foi 

iniciada recentemente. Ainda são muito comuns as práticas fragmentadoras das operadoras que, 

muitas vezes, não conseguem gerenciar a saúde de seus beneficiários, quanto mais aplicarem 

princípios de uma saúde voltada para o cuidado e resolutividade. Práticas profissionais voltadas 

para compreender a situação bio-psico-social, juntamente com uma rede de serviços articulada e 

empenhada em resolver com qualidade as demandas assistenciais, têm sido iniciadas aos poucos 

pelas operadoras de planos de saúde, tornando-se uma tendência para esse mercado competitivo. 

 

4.1  – Integralidade e as práticas odontológicas 

 

Na verdade, não há como separar uma integralidade “geral” de outra integralidade 

odontológica, sendo essa separação apenas uma maneira de aprofundar particularidades do 

campo da odontologia.  Entretanto, em uma perspectiva mercadológica, esta divisão torna-se 

quase uma necessidade, considerando que lógica operacional do mercado de saúde suplementar 



estabeleceu esse divisor quando a ANS criou os planos de segmentação ambulatorial/hospitalar e 

os de segmentação exclusivamente odontológica. 

Algumas diferenças entre a segmentação hospitalar e odontológica são bem evidentes, 

como o custo da mensalidade, onde o valor médio do plano odontológico é bem inferior ao dos 

ambulatoriais/hospitalares. Outra é em relação à cobertura estabelecida pelos diferentes rois, onde 

os planos do segmento ambulatorial/hospitalar são contemplados com grande diversidade de 

coberturas, inclusive procedimentos de alta complexidade, enquanto no rol odontológico da ANS, 

apesar de incluir procedimentos preventivos, cirúrgicos e restauradores, especialidades chaves 

para restabelecer o equilíbrio da saúde bucal, ainda não foram incluídos, como a ortopedia 

funcional dos maxilares, a ortodontia e a reabilitação protética.  

O trabalho do cirurgião-dentista é naturalmente fragmentador já que, desde a graduação, o 

ensino é proposto através de disciplinas que não interagem entre si e a formação profissional está 

voltada para intervir na doença bucal e não no sujeito. Uma prática clínica integral é desejável 

para o ideal de equipe de saúde bucal. Há muito a avançar em relação à integralidade inserida nas 

práticas odontológicas. Seria necessário um processo de ressignificação do ato clínico e depois a 

ressignificação da relação paciente-profissional74. 

Realmente os profissionais odontólogos necessitam de ressignificação, pois em pesquisa 

realizada recente75 foi observado que, para dentistas de operadoras de planos de saúde, 

acolhimento e vínculo se restringem apenas a um bom atendimento no consultório. Para esses 

profissionais, a integralidade é entendida como o fluxo para exames, ou procedimentos de maior 

complexidade, restritas a ações individuais. Em contrapartida, a pesquisa também revelou que 

não há incentivo por parte dessas operadoras quanto à participação de profissionais em atividades 

científicas. Assim, a ressignificação não deve ser apenas dos profissionais, mas das operadoras de 

saúde também. 

Apesar das mudanças ocorrerem lentamente, algumas conquistas foram alcançadas. 

Enfatiza-se, novamente, uma muito importante que é a publicação das diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal (Brasil, 2004)5, editadas em 2004 que concentram os esforços para uma 

odontologia voltada para o cuidado e com ações em todos os níveis de atenção. As ações devem 

ser direcionadas tanto para práticas preventivas, como para práticas assistenciais estabelecendo o 



“duplo dever do sistema”, no qual o Estado é o responsável por dar resposta às demandas e às 

necessidades de ambas as ações58. 

A discussão sobre práticas integrais revela a necessidade de transcender à técnica e aos 

protocolos terapêuticos, mas enxergar o indivíduo com necessidades além da intervenção clínica 

que trazem consigo todo um histórico de dor e sofrimento até atingir o quadro de edentulismo. 

Como o quadro epidemiológico da saúde bucal brasileira revela uma verdadeira falência de 

práticas do passado, frisa-se a necessidade não de apenas direcionar a atenção para o 

procedimento reabilitador em si, mas analisar profundamente a perda de qualidade de vida e 

limitações que os edêntulos apresentam. 

O modelo hegemônico da Odontologia observado na grande maioria das faculdades e 

reproduzida no mercado aporta não ao sujeito, mas ao dente. Exemplifica que quando se quer 

falar de um paciente, frequentemente fala-se do seu molar, do canal, da arcada etc., mas nem 

mesmo cita-se o nome do paciente, tratando o indivíduo como um caso clínico. Percebe-se que as 

práticas reducionistas que enxergam o dente, mas não o sujeito, ainda estão muito enraizados no 

ensino odontológico. Ressalta a necessidade de mudança da formação profissional frente às 

demandas da população usuária tanto do SUS quanto no sistema complementar76. 

Sobre essa ênfase da odontologia atual que valoriza a execução de procedimentos 

curativos, individualismo e não priorizar o diálogo com o sujeito utilizamos Cecílio77 que 

discorre sobre as tecnologias leve, leve-duras e duras. Explica que nem sempre é possível 

hierarquizar e que cada pessoa necessita de uma forma diferente de tecnologia, em cada singular 

momento que vive.  O fato é que a Odontologia ainda enfatiza demasiadamente a tecnologia dura. 

Certamente, existem épocas da vida em que é mais importante a aplicação de estratégias que 

envolvem ações preventivas voltadas para tecnologia leve, que contemplam a informação, a 

orientação do indivíduo, contribuíndo para preservar a saúde bucal. Enquanto no quadro de 

edentulismo já se configura a necessidade de aplicação de tecnologia dura em outro ciclo de vida 

do indivíduo, nesse momento, a intervenção clínica e tecnológica é imprescindível, pois a doença 

já foi instalada. 

Existe a necessidade de discutir a abordagem integral do paciente numa sociedade que 

cada dia produz mais sujeitos fragmentados, e coisas, processos, situações, organizações, 

políticas, soluções e arranjos cada vez mais fragmentados47. O princípio da integralidade se aplica 



a partir da indignação com certas características das práticas então existentes. Como também 

deve gerar indignação a situação de um usuário que tem seus dentes perdidos por uma doença 

periodontal avançada e permanece edêntulo porque o serviço não tem como reabilitá-lo para um 

nível resolutivo de assistência78. 

Além da inclusão de um novo procedimento no rol de eventos, é necessário também 

considerar o acompanhamento dos beneficiários depois de iniciar o tratamento. Então, quando o 

beneficiário recebe uma prótese removível, não significa que o tratamento está concluído, pois o 

tratamento iniciado requer monitoramento constante, inclusive com possibilidade de substituição 

da prótese por outra devido ao desgaste pelo uso. O sucesso dessa intervenção dependerá do 

vínculo estabelecido entre o indivíduo e o serviço de saúde, considerando que isto cria uma 

situação de responsabilização envolvendo beneficiários, operadoras e profissionais da saúde. 

 

4.2 As entrelinhas da lei 

 

O objetivo desse tópico é sinalizar sentidos da integralidade no setor de saúde 

suplementar a partir do marco referencial legislativo, centrando a discussão na Lei 9.656/981, que 

completou uma década em 2008. A discussão é relevante, considerando que, aproximadamente, 

25% da população brasileira apresentam vínculo com alguma operadora de plano de saúde.  A 

ferramenta utilizada para esta discussão é a própria Lei 9.656/98 que dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde. 

Deve-se frisar que a Lei dos Planos de Saúde não trata apenas das relações contratuais de 

consumo no setor suplementar; cuida, em especial, de determinados aspectos do funcionamento 

desse mercado, buscando minimizar suas falhas, como assimetria de informações entre 

consumidores, operadoras e provedores de serviços, além de desenhar mecanismos que 

preservam seu equilíbrio sistêmico tanto em termos de sustentabilidade, quanto de 

competitividade17. A regulação contribuiu para tornar transparente a relevância que a assistência 

privada já tinha assumido no Brasil como alternativa ao sistema público10. 

É fato que a regulação no âmbito assistencial, ainda está mais direcionada para a 

quantidade de procedimentos cobertos do que para a qualidade da assistência prestada, mesmo 



porque monitorar indicadores de qualidade é complexo em meio à heterogeneidade do mercado. 

Ou seja, o mercado comporta tanto operadoras de pequeno porte, como operadoras de grande 

porte, que investem em suas ações de saúde de forma diferenciada.  No entanto, iniciativas 

voltadas para práticas cuidadoras, com vistas à integralidade, vão surgindo aos poucos, tanto por 

iniciativa das operadoras ou através de mecanismos induzidos pela ANS. 

Começa-se agora uma análise crítica de cada artigo ou mesmo palavras e expressões da 

Lei 9.656/981 que permitem estabelecer a interface da legislação com princípios que tensionam a 

integralidade na saúde suplementar. O olhar crítico é iniciado no art. 1° que define os termos 

plano privado de assistência à saúde, operadora de plano de assistência à saúde e carteira. No 

inciso I, ficou estabelecido que plano é a:  

 

prestação continuada de serviços ou coberturas de custos assistenciais a preço 
pré ou pós estabelecido, por prazo determinado, com finalidade de garantir, sem 
limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento 
por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não 
de rede credenciada, contratada ou referenciada... (grifo meu) 

 

 

A legislação é iniciada contemplando princípios da integralidade. Expressões como 

“prestação continuada”, “acesso”, “profissionais livremente escolhidos” reforçam o que parece 

ser uma saúde voltada para resolutividade e para o cuidado. Porém, o que não pode deixar de ser 

considerado quando se fala de saúde suplementar é que a mesma está inserida num contexto 

mercadológico, em que afloram interesses competitivos voltados para o lucro, o que não 

necessariamente caminha ao lado de práticas cuidadoras.  

O acesso é um dos componentes da integralidade. A forma como a operadora apresenta 

sua rede de prestadores pode facilitar ou dificultar a utilização de serviços. A livre escolha parece 

ser uma grande vantagem, pois pode facilitar a utilização dos serviços contratados. Além disso, a 

livre escolha mediante reembolso é uma forte característica das seguradoras de saúde. Assim, é 

possível a livre escolha, a escolha limitada à rede credenciada ou a utilização de prestadores 

externos à mesma, mediante o pagamento de tarifas adicionais79.  



Contrariamente à livre escolha26,31, nos últimos anos tem ocorrido expansão dos serviços 

próprios (compra de hospitais, organização da porta de entrada para urgência) em empresas de 

autogestão, medicina de grupo e cooperativas médicas, com direcionamento para o modelo de 

atenção integral à saúde. Não se pode deixar de considerar que a rede própria tem sido uma opção 

utilizada pelas operadoras como forma de reduzir custos.  

Todavia, se as formas de acesso forem livres e não forem bem gerenciadas pela 

operadora, essa facilidade pode comprometer o vínculo estabelecido entre os beneficiários e 

prestadores, pois o primeiro acaba consultando vários profissionais diferenciados, o que pode 

dificultar a formação de uma rede de cuidados. Isto pode ser enquadrado como risco moral, em 

que o beneficiário, ao contratar um plano, sente-se a vontade para utilizar os vários serviços 

apenas pelo fato de o estar custeando. A acessibilidade80 viabiliza a entrada de cada usuário na 

rede de serviços, dentre os diferentes níveis de complexidade e modalidade de atendimento. 

Representa as dificuldades ou facilidades em obter tratamento desejado, estando, portanto, 

intrinsecamente ligada às características da oferta e disponibilidade de recursos. 

O gerenciamento do cuidado ou o monitoramento de casos específicos individuais ou 

coletivos, garantindo a gestão de projetos terapêuticos, pressupõe uma forma de vínculo entre o 

profissional e o cliente, e tem sido adotado como uma prática de certas operadoras26,81. Já no 

âmbito da relação beneficiário-prestador, a atenção direciona-se para o fato que a utilização do 

exame complementar como recurso diagnóstico vem assumindo caráter essencial no 

estabelecimento de vínculos entre pacientes e médicos, atribuindo critério de qualidade aos 

serviços ofertados, criando distorções na opinião dos profissionais da área biomédica69.  

A prestação continuada de serviços certamente é um requisito para a Integralidade. Não é 

razoável pensar que alguém doente iniciou um tratamento e não poderá continuar, porque seu 

contrato não prevê cobertura assistencial para determinados procedimentos. Mas essa 

fragmentação assistencial ocorre com freqüência na saúde suplementar pelo fato do direito à 

saúde no âmbito suplementar estar inserido nos limites das leis e dos contratos. Além disso, ainda 

que o contrato formal seja o mesmo, não há um mercado único de planos de saúde, mas sim 

vários mercados, pois uma mesma operadora pode oferecer a mesma cobertura contratual em 

diferentes planos comercializados, variando a rede prestadora e forma de pagamento82. Portanto, 

o mercado não é homogêneo, mesmo que certas cláusulas contratuais sejam idênticas, isso 



ressalta a peculiaridade da saúde suplementar que não pode ser observada como uma simples 

relação de consumo. 

Finalizando a discussão desse artigo da Lei, ainda é importante traçar considerações sobre 

o preço pós-estabelecido, que pode se dar por meio de rateio ou custo operacional. No caso de 

rateio, o valor total das despesas assistenciais é dividido entre todos os beneficiários do plano 

juntamente com a empresa e, no caso do custo operacional, cabe à empresa arcar com o valor 

total das despesas assistenciais. O sistema de rateio muitas vezes pode limitar ou dificultar o 

acesso aos serviços, fazendo com que os usuários não utilizem a rede privada, optando pelo  

atendimento no âmbito do SUS, já que o preço é pós-estabelecido e pode vir a ser rateado entre 

os beneficiários ou ainda ser repassado individual e integralmente para os esses. 

Após a análise do art. 1º dá-se um salto para o art. 8º, considerando que os arts. 2º ao 7º 

foram revogados. A regulação assume grande relevância nesse artigo, quando o legislador 

estabelece que, para obter autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de 

assistência à saúde devem respeitar alguns requisitos, dentre os quais se destaca os incisos II, III e 

VI e VII desse artigo. 

 

II – descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos e 
daqueles a serem prestados por terceiros; 
III – descrição de suas instalações e equipamentos destinados a prestação de 
serviços; 
.... 
VI – demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de 
assistência à saúde oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais de 
cada uma das respectivas operadoras; 
VII – especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência 
à saúde. 

 

 

Nesse artigo, teve-se a preocupação de detalhar os produtos oferecidos, a quantidade e 

também aspectos qualitativos da assistência a ser prestada. Percebe-se motivação em detalhar as 

especificidades do setor, assumindo a regulação ampla relação com o Código de Defesa do 

Consumidor83. 



Continuando a análise do art. 8º, o § 1° dispensa as autogestões do cumprimento dos 

incisos VI e VII anteriormente citados. O grande diferencial das autogestões é que não 

comercializam planos de saúde, pois apenas operam planos para um grupo pré-definido, o qual 

pode ser patrocinado por uma ou mais empresas empregadoras (autogestões multipatrocinadas) 

ou até sem patrocínio, caso em que são custeadas apenas por seus associados. Em geral, a 

contribuição é proporcional à remuneração do trabalhador, o que lhe confere um caráter 

redistributivo, na medida em que se baseia em uma lógica solidarista10. 

 As autogestões originam-se da mais tradicional forma de proteção social aos 

trabalhadores, isto é, a assistência direta das empresas e, na maioria dos casos, caracterizam-se 

pela contribuição da empresa para o financiamento do plano, sendo também mais flexíveis do que 

a envolvida com o pré-pagamento per capita das modalidades comerciais84. 

Por hora, faz-se necessário ponderar considerações sobre as autogestões. A Lei trata de 

forma diferenciada esse segmento. Isto permite que os integrantes dessa modalidade negociem as 

coberturas assistenciais presentes em seus regulamentos. Assim, da mesma maneira que essas 

entidades podem estar oferecendo práticas mais cuidadoras para seus beneficiários, podem 

também estar optando por exclusão de determinados procedimentos de alto custo, que poderá 

comprometer a continuidade da assistência, um dos atributos da integralidade. 

Ainda sobre o art. 8º, o próximo tópico interessante da Lei encontra-se no § 3o. A 

regulação determinou que a intervenção ocorreria sempre que anormalidades econômico-

financeiras ou administrativas graves, que colocassem em risco a continuidade ou a qualidade do 

atendimento à saúde85. Esse trecho jurídico refere-se ao encerramento voluntário das atividades 

por parte das operadoras. Para que isto não afete os beneficiários, que é supostamente a parte 

mais frágil dessa relação comercial, ficou estabelecida uma série de requisitos para que o ato de 

encerramento seja realizado. É o caso da comprovação da transferência de carteira sem prejuízo 

para o consumidor; garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários 

internados ou em tratamento; comprovação de quitação das obrigações com os prestadores e 

informação prévia à ANS. Apesar de parecer uma excelente preocupação com a continuidade 

para com os cuidados assistenciais, o que se dá na prática comercial não consegue encaixar na 

Lei, pois o processo de transferência de carteira pode ser moroso ou, ainda, nem ocorrer, 

privando a continuidade assistencial de muitos doentes graves e crônicos.  



No § 4o do inciso II do art. 9º ficou estabelecido que a suspensão temporária da 

comercialização de plano ou produto poderá ocorrer caso seja identificada qualquer 

irregularidade contratual, econômico-financeira ou assistencial. Esta postura pauta-se pela 

intenção de proteção ao beneficiário em relação às falhas de mercado. Vale lembrar que uma 

irregularidade contratual enfraquece o vínculo estabelecido entre operadoras e usuários, podendo 

culminar com uma negativa de cobertura assistencial. 

Mas é no Art. 10 que o legislador contribui fortemente para os preceitos da integralidade, 

sendo uma tentativa de aproximação com este princípio. Neste, fica definido o plano referência 

de assistência a saúde: 

 

cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo 
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de 
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a 
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da 
Organização Mundial de Saúde... 

 

 

Para Gouveia17, a Lei trouxe a garantia da integralidade da cobertura assistencial que 

passou a abranger todas as patologias catalogadas na CID, bem como a instituição do plano-

referência, que compreende o atendimento ambulatorial e hospitalar com cobertura obstétrica e 

inclui cobertura integral em situações de urgência e emergência. No entanto, manteve a Lei, de 

certo modo, a configuração de produtos já sedimentada no mercado ao admitir a segmentação das 

coberturas segundo a complexidade do nível de atenção. 

A ANS, ao instituir os tipos de segmentação e o rol de procedimentos obrigatórios, 

definiu-se um padrão de cobertura e de assistência para a saúde suplementar. Entretanto, a 

implementação dessa regulação pública tem se mostrado fragmentada com diferentes linhas de 

intervenção simultâneas e não articuladas86. 

Sobre a obrigação em cobrir um vasto conjunto de coberturas assistenciais, Menicucci10 

cita que isto foi um dos pontos que, ao ampliarem as coberturas, implicaram em aumento nos 

custos dos planos. O controle de preços passou a exigir maior eficiência das operadoras, além de 

prover incentivos para ações preventivas como forma de diminuir a sinistralidade.  



 Assim, é importante frisar que este artigo da Lei é uma tentativa de aproximação com a 

integralidade, pois, no âmbito da assistência ambulatorial, muitas profissões da área da saúde 

ficaram, durante anos, excluídas de cobertura nos planos ambulatoriais, o que demarcou uma 

visível valorização do modelo assistencial médico-hegemônico. Mas alguns esforços foram 

direcionados para o aprimoramento da regulação e a nova revisão do Rol de procedimentos 

mínimos da ANS, através das RN nº 167/200887 e RN nº211116 estabeleceram a obrigatoriedade 

de novas especialidades em sua lista: terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição e 

psicoterapia. Percebe-se que romper com a visão de um modelo centrado no atendimento médico 

torna-se importante rumo a ações voltadas para o cuidado. O trabalho em saúde articulado em 

redes com participação multiprofissional faz parte dos sentidos da Integralidade propostos por 

Mattos.   

Para dar conta disso, a integralidade exige uma certa horizontalização de modelos que 

eram, até então, verticais. Nesse caso, a integralidade não é mais uma atitude, mas uma marca no 

modo de organização do processo de trabalho58. Na busca de superação da fragmentação, a 

interdisciplinaridade vem contribuir para a construção de novos saberes apropriados às 

necessidades do trabalho em saúde, mediante criação de novas práticas80. A articulação de 

profissionais e saberes é fundamental. 

Apesar de procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos estarem excluídos da 

obrigatoriedade de cobertura, as cirurgias plásticas reconstrutivas de mama deverão ser prestadas 

obrigatoriamente para o tratamento de mutilação. Isto ficou estabelecido no art. 10-A, importante 

preocupação com a reabilitação da mulher. 

No artigo seguinte, o tópico abordado foram as doenças pré-existentes à data da 

contratação dos produtos. Para essas situações, a operadora poderá estabelecer prazo máximo de 

carência de 24 meses para procedimentos de natureza cirúrgica, internações em leitos de alta 

tecnologia e procedimentos de alta complexidade. Observa-se, nesse artigo, uma lógica da 

economia baseada na seleção adversa que julga que o beneficiário que deseja assinar um contrato 

é conhecedor da patologia. Assim, a Lei desobriga a operadora de gastos imediatos com 

beneficiário em relação a custos originários da doença preexistente. No entanto, muitas situações 

de negativa de cobertura por pré-existência têm sido direcionadas para o âmbito do judiciário, e 

muitas vezes a decisão dos masgistrados se pauta no sentido de preservação da vida e não nos 



rigores da Lei dos planos de saúde, através de diversas decisões judiciais a favor dos 

beneficiários, e, contra as cláusulas que restringem a continuidade da atenção prestada pelos 

serviços de saúde88.   

A Lei restringiu a seleção de riscos por parte das operadoras ao normatizar amplitudes de 

cobertura dos planos e a variação de preços entre faixas etárias e limitar restrições, ao mesmo 

tempo que coibiu a seleção adversa por parte dos consumidores ao definir prazos de carência e 

estabeleceu garantias para a manutenção da estabilidade do mercado, entre outros pontos10,16,17.  

Antes da Lei89, o processo de seleção adversa induzia as operadoras no Brasil a deixarem sem 

cobertura, ou dependente do Estado, a população de risco elevado que sofriam de enfermidades 

crônicas, como as mentais, câncer, dentre outras. 

Mais uma vez percebe-se que os fatores tensionadores da integralidade na saúde 

suplementar estão relacionados a rígidas leis e cláusulas contratuais, acabando por transformar o 

setor, que parece estar voltado bem mais para as margens de lucro do que para ações cuidadoras. 

Isso leva a crer que o bom perfil de beneficiário é aquele saudável e que o mesmo por sua vez, 

faz a opção pelo plano de saúde com a intenção de não estar exposto a um custo financeiro 

imprevisível que determinada doença pode exigir. Esta sensação de segurança financeira e 

assistencial apontada pelos beneficiários foi pesquisada por Farias14.  

As operadoras podem ser gestoras da saúde dos seus beneficiários, ou seja, podem 

estabelecer ações cuidadoras, o que implica não só a promoção mas também a garantia do acesso 

e da qualidade da assistência oferecida90. 

A segmentação dos planos (plano hospitalar, plano ambulatorial, plano obstétrico, plano 

odontológico) por si só pressupõe a interrupção da linha do cuidado. Os planos segmentados 

resultam no parcelamento da atenção. No plano ambulatorial, as consultas de urgência, mesmo 

quando necessárias, não são seguidas da internação, tornando novamente o usuário responsável 

por encontrar a solução para seus problemas de saúde26. Isto pode ser concretizado no projeto de 

diferenciação da assistência com base no poder de compra dos consumidores em um mercado10. 

A idéia de planos parciais fere a integralidade da assistência. 

 Com essa classificação o corpo humano parece estar dividido em compartimentos. Um 

exemplo é o caso de um indivíduo que necessita de assistência hospitalar e odontológica. Como 

essas necessidades assistenciais podem ser comercializadas em separado, um indivíduo diabético 



que apresenta uma doença gengival pode ser tratado só parcialmente por apenas um dos seus 

quadros de doença crônica, mas não de forma articulada, caso não contratasse as duas 

modalidades de plano. No entanto, a segmentação dos planos é uma maneira que a Lei 

possibilitou para a comercialização de diversos produtos com diferentes preços, permitindo a 

aquisição de planos de saúde por públicos variados. 

Porém as dificuldades estão também por se tratar de um mercado pulverizado e 

multifacetado, uma vez que compreende operadoras das mais variadas formas de organização 

societária, que vão desde grandes conglomerados ligados a holdings a modestas associações sem 

fins lucrativos ou órgãos internos de empresas que atuam em outros setores17.  

A integralidade no setor suplementar necessita de vencer as desigualdades regionais 

impostas por diferenças econômicas e culturais espalhadas pelo Brasil. Nos centros 

metropolitanos, encontra-se grande concentração de equipamentos, instalações e serviços, 

facilitando o acesso dos beneficiários à saúde suplementar, que pode ser a realidade oposta em 

regiões distantes dos conglomerados urbanos. Essa questão merece atenção, pois muitos 

beneficiários adquirem contratos de planos de saúde que contemplam todo o rol de eventos em 

saúde da ANS, mas quando necessitam utilizar a rede prestadora para serviços especializados, 

como oncologia ou nefrologia, por exemplo, esses serviços não estão disponíveis na abrangência 

geográfica em que reside o beneficiário. Talvez esta questão abordada possa encontrar relação 

com o art. 32 que será apresentado mais adiante. 

Retomando o enfoque da integralidade analisando a Lei dos planos de saúde, existem 

mais temas importantes nesse artigo, a carência citada no inciso V. São três os tipos de critérios 

estabelecidos: 

 

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; 
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; 
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência 
e emergência; 

 

 



Em relação à carência, o mesmo raciocínio pode ser aplicado para doenças e lesões 

preexistentes. Novamente remete-se à seleção de risco como fator tensionador da integralidade. O 

objetivo é maximizar as áreas sobre as quais se têm controle e minimizar as que não permitem 

estabelecer previsões com um grau de precisão. As operadoras criam barreiras à entrada no plano 

de consumidores com perfil de alto risco, seja pela restrição direta de acesso ao plano, seja pela 

diferenciação de preços segundo o risco17.  

A Lei também previu o aproveitamento de carência já cumprida pelo beneficiário titular 

que adota filho menor de doze anos. Com isso, a legislação facilita o acesso desse tipo de cidadão 

ao mercado de saúde suplementar. Ainda no mesmo artigo, encontra-se o inciso referente ao 

reembolso que obriga as operadoras a ressarcir seus beneficiários em situações de urgência e 

emergência quando for impossível utilizar o serviço próprio, contratado, credenciado ou 

referenciado pelas operadoras. Esta é uma forma de garantir o acesso, mesmo quando não for 

possível utilizar o serviço próprio ou credenciado.  

A continuidade da assistência é contemplada no art.13, quando fica assegurada a 

renovação automática do contrato a partir do vencimento do prazo inicial, não cabendo cobrança 

de taxa ou qualquer outro valor de renovação, tampouco recontagem de carências, suspensão 

unilateral do contrato, a menos que exista fraude ou inadimplência. E sobre recontagem de 

carências, a ANS implementou, recentemente, regras sobre a portabilidade de carência quando o 

beneficiário migrar de operadora de saúde.  

Os arts. 14 e 15 trazem à tona a seleção de risco que acontecia, principalmente, na 

comercialização de planos no período anterior à vigência da Lei:  

 

Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de 
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos ou seguros 
privados de assistência à saúde. 

 

 

Este artigo permite o acesso de qualquer indivíduo a carteira do plano. O que ocorre é que 

a variação na contraprestação pecuniária é mais acentuada nas faixas etárias mais envelhecidas, 

incidindo percentuais de reajuste maiores, sendo a idade de sessenta anos o aniversário limite 



para o reajuste, que está em sintonia com o Estatuto do Idoso. Assim, beneficiários idosos 

contribuem com mensalidades maiores, o que pode determinar a exclusão dessa população do 

setor suplementar, devido ao impacto que os custos com saúde despendem nos gastos das 

famílias brasileiras. As pessoas com mais idade são expulsas91 de seus empregos pelo 

encolhimento dos postos de trabalho. Essa consideração torna-se importante já que muitos dos 

vínculos são referentes a planos empresariais. 

O envelhecimento populacional tende a apresentar efeitos ainda mais potencializados na 

população de beneficiários, uma vez que sua proporção de idosos é superior àquela do país, para 

os planos de segmentação ambulatorial e hospitalar28. Algumas operadoras já investem em 

programas específicos para esta parte da carteira de beneficiários, implementando ações 

cuidadoras para monitorar os portadores de doenças crônicas. 

Sobre o art. 16 é importante mencionar que a Lei determina que as operadoras expliquem 

com clareza os termos e expressões contidos nos contratos como prazos para carência, reajuste 

das mensalidades, eventos cobertos e excluídos, a franquia e o percentual de co-participação. 

Nesse sentido, cabe uma reflexão sobre o conhecimento do beneficiário. O indivíduo torna-se 

coadjuvante de um enredo que é técnico, rodeado de saberes peculiares do setor saúde. Essa falha 

mercadológica relatada denomina-se assimetria de informação. 

 Os usuários dos serviços de saúde, como regra, sentem-se inseguros, desinformados, 

desamparados, desprotegidos, desrespeitados, desprezados92. A assimetria de informação torna-se 

um tensionador da integralidade, pois, se for considerado que esta relação é de consumo, o 

beneficiário, na maioria das vezes assina um contrato de adesão às escuras, que contêm 

procedimentos, tratamentos e recursos tecnológicos que se misturam ao rigor de termos jurídicos 

inseridos nas cláusulas contratuais.  

Devido a isto, inexiste discussão contratual93. Não há possibilidade de contrastar qualquer 

cláusula contratual, pois as mesmas já foram estabelecidas anteriormente; e também porque os 

contratos são textos extensos e desinteressantes, repletos de termos biológicos e jurídicos. Diante 

da falta de participação do beneficiário durante a formulação das cláusulas, estes devem estar 

baseados no direito do consumidor e nos princípios constitucionais da “boa-fé objetiva”, função 

social dos contratos e princípio da integralidade. 



 Existe uma preocupação em inibir práticas de tratamento diferenciado entre usuários de 

sistemas de saúde abordada no art. 18, porque o texto ressalta que a preferência deve ser dada no 

momento do atendimento para situações de urgência e emergência a pessoas idosas, gestantes, 

lactantes, lactentes e crianças até cinco anos. Em seqüência, vários artigos deixaram de ser 

mencionados por se tratar de aspectos da regulação financeira e da fiscalização dos planos de 

saúde, fazendo com que essa análise dê um salto para o próximo artigo pertinente. 

 O art.31 trata do amplo direito de atenção a saúde para os trabalhadores aposentados. 

Menciona a Lei que a esses indivíduos é assegurado a continuidade das mesmas condições 

assistenciais de que gozavam até a vigência contratual, desde que os mesmos paguem 

integralmente a mensalidade e sendo cada caso avaliado de acordo com o período de tempo a que 

este indivíduo esteve vinculado ao emprego. Percebe-se a preocupação do legislador em 

favorecer o vínculo entre a operadora e o beneficiário aposentado. Esse ponto torna-se relevante 

por ser a aposentadoria um período coincidente com o maior aparecimento de doenças crônicas e 

mesmo um maior uso do serviço assistencial no caso de aposentadorias por invalidez. No entanto, 

não há como deixar de recapitular o que já foi dito anteriormente sobre o impacto financeiro que 

as mensalidades dos planos de saúde trazem para os salários dos aposentados brasileiros. 

O ressarcimento ao SUS é tratado no Art. 32.  Este mecanismo regulatório direciona as 

operadoras de planos a efetuarem o ressarcimento ao SUS dos serviços prestados a seus 

beneficiários por instituições públicas e privadas, integrantes do Sistema Único de Saúde. Apesar 

de ser um assunto ainda polêmico, sendo questionado por envolver a constitucionalidade do 

direito à saúde como direito de todos e dever do Estado - onde o indivíduo com plano de saúde é 

livre para utilizar o SUS - a defesa do ressarcimento está pautada no enriquecimento sem causa 

das operadoras, como forma de evitar o custeio de atividades privadas com recursos públicos. 

Ademais, os custos pelo atendimento no SUS são cobrados da operadora de plano de saúde e 

nunca do beneficiário que utilizou o sistema público. 

Afirmações do passado ainda se mostram atuais. Em 1983, Cordeiro94 revelou que os 

interesses privados percorriam os espaços públicos quando se tratava de serviços de alto custo 

para os consumidores da assistência privada à saúde, pois, como o setor se estruturou e cresceu 

sem cobrir os grandes riscos, o paciente que necessita da medicina de alta complexidade acabava 

por buscar o atendimento no setor público.  Há operadoras de planos que muitas vezes transferem 



seus clientes para o SUS, quando os procedimentos médicos necessários são mais onerosos. Para 

Menicucci10 a conveniência de atendimentos diversificados em razão da vinculação a formas 

diversas de assistência no âmbito da mesma rede prestadora favorece também a “dupla 

cobrança”, ou seja, do SUS e do plano privado, por parte do prestador. 

Por esse panorama, que a oferta de serviços de assistência à saúde, no Brasil, deriva de 

uma combinação de dois subsistemas. De um lado, está o público de acesso universal e gratuito e 

com a hegemonia na prestação dos serviços e, de outro, o setor privado autônomo, de caráter 

suplementar10,17. O Ressarcimento ao SUS surge com um objetivo regulatório de inibir negativas 

de cobertura por parte de operadoras de planos, e isto, logicamente, pode ser levado para o campo 

da integralidade, pois revela uma preocupação com a continuidade da assistência e do vínculo 

que se estabelece entre operadoras e beneficiários. 

Os planos anteriores à lei também são objeto da regulação. No art. 35 é incentivada a 

migração desses contratos para contratos baseados na Lei 9.656/98. Ao incentivar a mudança 

para planos respaldados pela Lei, amplia-se a proteção dos direitos à saúde. Os planos anteriores 

à Lei apresentam muitas cláusulas restritivas que comprometem o acesso e continuidade à 

assistência dos beneficiários. Mas é exatamente pelo fato desses planos antigos apresentarem o 

valor da mensalidade menor que ainda se encontram muitos beneficiários portadores de vínculos 

antigos. As novas comercializações desses produtos são proibidas por Lei.  

Finalizando o específico estudo da Lei, no Art. 35F, faz referência a princípios de 

integralidade, pois define que assistência na saúde suplementar deve compreender todas as ações 

necessárias à prevenção de doenças e a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, 

lembrando que esses atributos devem ser observados nos termos da Lei e dos contratos. 

A construção de novos modos de agir em saúde, que se orientam pela lógica de uma 

integralidade radicalmente comprometida com a produção da vida, deve estar articulada às 

intenções que ambicionam um agir micropolítico como dobra de fazeres macro. A produção 

privada de serviços de saúde, nas suas intenções de comercialização, deve-se pautar pela 

perspectiva da produção de saúde como um bem público95. Assim, regular o privado deve ser 

desejado como um ganho social, para aqueles que tratam da saúde na ótica do direito universal e 

equânime. É um desafio construir um caminho que não torna incompatível a produção privada de 

serviços de saúde com a própria produção da vida nos planos individual e coletivo.  



Não se pode deixar de mencionar que o acesso à saúde suplementar está muito 

relacionada à renda ou ao vínculo trabalhista e que já contempla aproximadamente um quarto da 

população brasileira. Então, é muito importante existir parâmetros regulatórios, desempenhados, 

no caso, pela ANS através da Lei 9.656/98 e legislações que vieram a complementar a Lei. 

Portanto, integralidade torna-se imprescindível na atenção à saúde suplementar como instrumento 

tensionador na articulação existente entre o direito do consumidor e o direito à saúde. 

 

4.3  Integralidade na saúde suplementar – tensões delineadoras 

 

Seria muito simples analisar o setor de saúde suplementar sob a mera perspectiva 

contratual. Isto porque a saúde não pode ser comparada a um simples produto, sujeito a prazos de 

garantia e durabilidade determinada, o valor de uma vida não pode ser mensurável e, às vezes, o 

preço para mantê-la transcende o limite do razoável.  O conceito de saúde é amplo e não deve 

estar restrito à cura de patologias. Os sentidos da integralidade, propostos por Mattos e Pinheiro, 

envolvem o olhar sobre o sujeito, a articulação dos profissionais e das ações institucionais. A 

integralidade pressupõe o diálogo entre os vários atores da sociedade, na produção da saúde, sem 

esquecer da luta por diminuir a assimetria nas relações de poder estabelecidas entre os atores2. 

As cláusulas contratuais tensionam constantemente a integralidade na saúde suplementar. 

Silva Junior et al. (no prelo) propôs um modelo para explicar como ocorrem os movimentos que 

ora convergem, ora divergem ou mesmo se sobrepõem rumo a ações integrais nesse setor privado 

da saúde. As relações são dinâmicas e conflituosas por envolverem direito à saúde, questões 

políticas e custos assistenciais. 

A Figura 4 descreve o campo de forças na saúde suplementar, em que alguns movimentos 

e ações contribuem para o fortalecimento da integralidade, que está representado pela direção da 

seta que extrapola a integralidade regulada das relações contratuais. Os participantes desse 

movimento foram representados pelos grupos de pressão de usuários, judiciário, meios de 

comunicação, inovação tecnológica e órgãos de defesa do consumidor. Em outra direção, está o 

grupo de motivos e ações que conduzem para o campo da integralidade regulada, que é formada 
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pelos custos, por grupos de pressões de operadoras, regulação das operadoras. Ao passo que 

legislativo, empregadores e regulação do Estado atuam em ambas as direções.  

 

 
         Figura 4: Tensões delineadoras da integralidade na Saúde Suplementar. 
          Fonte: SILVA JUNIOR et al. (no prelo) 

 

 

A ampliação da integralidade regulada está muito voltada para a defesa dos interesses do 

beneficiário e ampliação das coberturas assistenciais, no sentido de respeitar o direito à saúde. Os 

motivos mais frequentes de queixa nos Procons eram em relação ao aumento de preços e 

restrições de cobertura nos planos de saúde17.                

A questão da defesa dos consumidores nos planos de saúde passou a ser um dos itens 

prioritários na agenda dos órgãos públicos e entidades civis de defesa do consumidor. Os 

principais problemas enfrentados diziam respeito a reajustes abusivos, estipulação de prazos 

excessivos de carência e restrições no atendimento, em função da exclusão ou limitação, em 

contrato, da cobertura de procedimentos de alto custo. Essas queixas alcançaram ampla 



divulgação nos meios de comunicação e os consumidores obtiveram ganhos de causa nas 

instâncias judiciais18.  

Em relação à inovação tecnológica, incluir procedimento no Rol está no âmbito das 

discussões de incorporação tecnológica. As operadoras demonstram resistência às novas 

tecnologias e sua incorporação só é assumida após solicitação, avaliação e aprovação por 

intermédio de equipe técnica designada. As operadoras reclamam muito da pressão da indústria 

de equipamentos e da falta de respaldo atuarial para a incorporação de novas tecnologias. 

Pressões deste tipo criam uma perigosa tensão para ampliar os limites da Integralidade, porque 

são muitas vezes baseadas na especulação tecnológico-comercial do complexo médico-industrial, 

ávido por lançar novos produtos para elevar sua lucratividade, sem necessariamente trazer 

impactos positivos sobre a saúde das pessoas3.  

As tecnologias em saúde vão para além dos medicamentos, equipamentos e 

procedimentos usados na assistência à saúde. Atributos que levem em consideração impacto 

ético, social e organizacional são de especial relevância em países em desenvolvimento, devido 

às enormes diferenças sociais e de infraestrutura96.O processo de incorporação de tecnologias 

deverá considerar a universalidade do acesso, a equidade e a sustentabilidade das tecnologias97. 

Os principais obstáculos para a adoção de novas tecnologias em saúde são os custos econômicos 

para esta absorção3. 

Existem também as chamadas “pressões especulativas”, citada por Silva Junior et al. (no 

prelo),  forças representadas pelos meios de comunicação que, às vezes, estão associadas à idéia 

de “consumo de tecnologias da saúde”,  incentivando a discussão pela cobertura de novos 

procedimentos. Muitas vezes, também, a mídia funciona como um meio de denunciar situações 

de negativa de cobertura e má qualidade da assistência prestada por operadoras e prestadores de 

serviço. 

Por outro ângulo, estão as ações tensionadoras da integralidade regulada. A “cartografia 

da regulação” proposta por Cecílio et al.98 é formada por dois pilares: regulação da regulação e 

pela microrregulação (figura 5). A primeira é composta pela legislação e regulamentação 

produzida pelos poderes Legislativo e Executivo, ANS, ANVISA, CONSU e outros entes 

governamentais. Já a microrregulação é a forma de regulação estabelecida entre operadoras, 
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prestadores e compradores/beneficiários, em particular entre os primeiros, sem uma clara 

intermediação do Estado. 

 

Figura 5: Cartografia da Regulação                          
Fonte: Cecílio et al.98, p.64 

  

 

A existência dos mecanismos de microrregulação, de uma maneira geral, podem resultar 

na fragmentação do cuidado35. Conforme observa Malta27 em sua pesquisa, as operadoras relatam 

a necessidade de regulação do setor de saúde suplementar e nesse sentido defendem a atuação da 

ANS. Entretanto, demonstram certo incômodo com o processo de regulamentação implementado 

pela ANS, avaliando como muito restritivas as limitações impostas pela legislação adotada. 

As operadoras trabalham centralmente com a idéia de “evento/sinistralidade”, tratando a 

saúde como um produto a ser ofertado para o mercado e não como um bem a ser preservado e 

cuidado34.  

Interessante relação é estabelecida entre vínculo e contratos empresariais99. A disputa de 

mercado é acirrada e ganham as contas das empresas as operadoras que oferecem o menor preço, 

então, a cada ano mudam as operadoras, interrompem-se acompanhamentos. Este novo cenário 

interfere nas relações cotidianas, quebra vínculos e coloca outra forma de trabalhar, fragmentada 

e sujeita à interrupção frequente. Relatam que os usuários são os maiores prejudicados nessa 

quebra de vínculo, mas os médicos também se queixam, pois, na verdade, explicita-se a 

dificuldade em manter aquela clientela, a fragilidade da sua prática liberal. De outra perspectiva, 

na verdade, o que ocorre é uma negociação entre empregados e empresa e entre empresa e 



operadora (quando não é ela mesma que opera o benefício saúde) no sentido de discutir esses 

itens, adequar-se às leis e como gerir e regular todo o processo, internamente4. 

Em julho de 2009, a ANS publicou a RN 195100 que estabeleceu maiores garantias para os 

beneficiários de planos coletivos, como a proibição da rescisão unilateral do contrato no período 

anterior a um ano da assinatura do contrato e também a exigência de notificar o beneficiário em 

um período anterior a 60 dias no caso de rescisão ou suspensão da cobertura contratual. Isto, 

certamente, foi um avanço se comparado às legislações anteriores, mas ainda não impede que o 

beneficiário portador de uma doença aguda ou crônica fique desassistido na situação de rescisão 

contratual de um plano coletivo, no interstício de contratar outro plano. Isto por que a Lei prevê 

cumprimento de carência de 180 dias para internações e de 24 meses para doenças e lesões pré-

existentes nas novas contratações de planos individuais. Deve-se lembrar que a notificação deve 

ocorrer com apenas 60 dias de antecedência. 

A forte microrregulação praticada pelas operadoras, em que vigoram lógicas próprias, 

incontáveis atores e interesses conflitantes, sendo que a ANS tem pouco influência sobre a 

“regulação da regulação”98. 

Dentre as relações administrativas, financeiras e comerciais entre operadoras e prestadores 

existem pontos tensos, como citam Cecílio et al.77 (p.128): 

 

 

“os fluxos de pagamento (inadimplência, dilatação dos prazos de pagamento e 
crescimento do índice de glosas), situações que envolvem a utilização de órteses 
e próteses, a incorporação tecnológica,em particular a indicação de determinadas 
terapias de alto custo, incluindo aí equipamentos e medicamentos, as tabelas de 
medicamentos utilizadas,o atendimento em situação de urgência, a maior ou 
menor agilidade nas autorizações, as rotinas para auditoria 
técnica/administrativa, a transferência inter-hospitalar de pacientes, a 
reutilização de materiais, a sistemática de reajustes de serviços e os honorários 
médicos, entre outros.” 
 

  

 

Outro componente do modelo fragmentado que tensiona a integralidade é a crescente 

especialização dos profissionais. A exagerada especialização acarreta fragmentação do cuidado, 
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com redução da capacidade resolutiva o que, por sua vez, aumenta a alienação desses 

profissionais em relação ao trabalho e seus resultados. Alguns ruídos que podem provocar quebra 

da linha de cuidado: deficiência da rede de serviços ou inexistência de ofertas específicas; a 

própria segmentação dos planos (plano hospitalar, plano ambulatorial, plano obstétrico, plano 

odontológico); atitudes de desresponsabilização do cuidador; atitudes de cerceamento ao acesso 

por parte da operadora; prestador com falta de insumos27. 

A adoção de mecanismos de controle de acesso pode ser útil para a regulação, ampliação 

de acesso e incremento de equidade. No entanto, no setor suplementar brasileiro, às vezes, esses 

mecanismos são restritivos ao acesso101. 

Após realizar pesquisa com diversas operadoras de várias segmentações assistenciais, 

Malta27 descreve que, em geral, à exceção da autogestão, as operadoras explicitam que a 

integralidade se refere ao que foi contratado e não enquanto princípio fundante do direito à 

assistência à saúde. Para as operadoras, a assistência integral seria uma responsabilidade 

exclusiva do setor público na saúde.  

O legislativo está presente através de um efeito “sanfona”, pois há momentos em que 

amplia e em outros restringe o acesso à Integralidade, dependendo do tipo de debate que ocorre 

nesse âmbito5. E, dependendo dos desdobramentos das Leis instituídas, acabam ocorrendo 

conflitos de interesses entre os atores, que deságuam nos limites de competência do judiciário. O 

quadro de litígio está cada vez mais comum na saúde suplementar, com resultados que favorecem 

a preservação da vida dos usuários, sendo as restritivas cláusulas contratuais de menor 

importância. As decisões têm acontecido, principalmente, em relação aos contratados anteriores à 

Lei, onde o argumento dos magistrados se pauta na abusividade das cláusulas contratuais que 

foram redigidas antes da Lei 9.656/98, mas posterior ao Código de Defesa do Consumidor de 

199083.  

Possibilitar a vocalização das visões de usuários e trabalhadores de saúde e o diálogo 

entre elas e a gestão parece uma forma de conduzir a integralidade como política no âmbito do 

setor suplementar de saúde brasileiro. Mas a relação entre esses atores está pautada no consumo. 

Assim, esta perspectiva reduz a integralidade no setor privado suplementar a um conjunto de 
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serviços discriminados em um contrato e sua garantia é a de cumprimento desse contrato. A 

discussão da integralidade no setor privado funciona como um tensionador na expansão do acesso 

a recursos tecnológicos para a solução de problemas da população, na mesma proporção que 

ocorre no desenvolvimento do sistema público de saúde no Brasil101. 



5 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar, no Rio de Janeiro, a cobertura para as próteses removíveis em operadoras de planos de 

saúde odontológicos. 

 

5.1 Objetivos específicos: 

 

1) Identificar e caracterizar as operadoras de planos de saúde que oferecem e as que não oferecem 

a cobertura adicional para próteses dentárias removíveis no Rio de Janeiro. 

 

2) Analisar as condições operacionais que permitem a inclusão desses procedimentos nas 

operadoras que oferecem. 

 

3) Co-relacionar a cobertura adicional de prótese dentária removível com as categorias: porte da 

operadora, demanda pelo procedimento, questões técnico-assistenciais, financeira e regulatória, 

satisfação do beneficiário e outras citadas pelas operadoras. 

 

4) Compreender o cenário das dificuldades de não inclusão das próteses dentárias removíveis no 

rol de procedimentos obrigatórios da ANS com vistas à integralidade assistencial odontológica. 

 

5) Contribuir para a discussão da Integralidade na Saúde Suplementar. 

 

6) Contribuir para a discussão da possibilidade de inclusão das próteses odontológicas removíveis 

no Rol de Procedimentos Odontológicos. 

 

 



6  ASPECTOS TEÓRICO – METODOLÓGICOS 
 

 

O estudo apresentou abordagem qualiquantitativa de caráter exploratório e descritivo 

voltadas para o tema próteses odontológicas removíveis, direcionado para operadoras 

exclusivamente odontológicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Essas operadoras foram 

abordadas através de pesquisa telefônica e aplicação de formulários estruturados no período de 

junho a agosto de 2009. 

Não há oposição entre qualidade e quantidade e, sim, complementaridade102,103. Existe um 

ciclo para execução da pesquisa, iniciado com a fase exploratória, seguida do trabalho de campo 

que termina com o tratamento do material: ordenação, classificação e análise propriamente dita. 

O tratamento do material conduz à teorização sobre os dados, produzindo o confronto entre a 

abordagem teórica anterior e o que a investigação de campo aporta de singular como 

contribuição. A pesquisa nunca termina, pois produz conhecimentos afirmativos de onde surgem 

mais questões para aprofundamento posterior104. 

Na pesquisa quantitativa, o pesquisador não interfere na pesquisa e analisa os dados com 

auxílio de comparações numéricas. Na abordagem qualitativa os investigadores estabelecem 

estratégias e procedimentos que lhes permitem tomar em consideração as experiências do ponto 

de vista de quem lhe presta informação105. A pesquisa qualitativa está relacionada com os 

significados aos quais as pessoas atribuem as suas experiências do mundo social e à maneira 

como estas compreendem este mundo106.  

O caráter exploratório existiu devido ao pouco conhecimento acumulado e sistematizado 

sobre este tema no Brasil, que envolve a reabilitação protética na saúde suplementar. A fase 

exploratória foi direcionada para uma revisão bibliográfica voltada para os temas integralidade, 

saúde suplementar e reabilitação odontológica. As fontes de busca foram as bases de dados das 

bibliotecas virtuais em saúde nacionais e internacionais, revistas especializadas, publicações 

diversas, pesquisas nos sites das operadoras e entidades representativas e consulta de informações 

junto a ANS. A fase contribuiu para o melhor entendimento do tema e ajudou a estabelecer os 

critérios para a formulação do questionário aplicado no trabalho de campo.  



A pesquisa também é do tipo descritivo porque registra experiências, observações, 

eventos não-usuais ou programas, sendo o início da busca por explicações105. 

 

Desenvolvimento da pesquisa 

Para execução dessa pesquisa, três etapas diferentes foram desenvolvidas: uma primeira 

etapa de coleta de dados por meio de pesquisa por telefone com operadoras exclusivamente 

odontológicas localizadas no Estado Rio de Janeiro; uma segunda etapa de trabalho de campo, 

para coleta de dados através da aplicação de formulários elaborados para as entrevistas com 

representantes das operadoras exclusivamente odontológicas sediadas na capital do Rio de 

Janeiro e, por último, ocorreu a análise dos dados obtidos.  

Ainda outra etapa foi desenvolvida, que consistiu em realizar solicitação formal a ANS, 

requisitando informação adicional sobre a quantidade de operadoras exclusivamente 

odontológicas do Brasil que ofereciam próteses removíveis em seus contratos.  

A pesquisa por telefone é um método de coleta de informações109, onde a vantagem está 

em atingir um grande público de maneira rápida e com baixo custo. Como desvantagem o 

entrevistador pode apresentar menor credibilidade e confiança com o entrevistado pelo telefone 

do que teria em uma entrevista pessoal ou pelo correio.  

Já os formulários foram elaborados com o objetivo de padronizar a forma de coleta de 

dados, para permitir a comparação entre as operadoras, sendo que estes apresentavam perguntas 

abertas e fechadas. Os formulários são construídos de forma estruturada, onde o entrevistador 

segue um roteiro previamente estabelecido, sendo as perguntas pré-determinadas110. A 

estruturação demonstra vantagem por promover certo balizamento, porém ao definir previamente 

as categorias de resposta pode ocorrer limitação da abrangência de novos conteúdos importantes 

que, por algum motivo, não se insiram nessas categorias prévias111. O formulário estruturado foi 

cuidadosamente planejado, com perguntas elaboradas em íntima conexão com os objetivos 

propostos105. 

O Estado do Rio de Janeiro foi escolhido para realização da pesquisa devido à sua 

importância no cenário nacional da saúde suplementar. O Rio de Janeiro situa-se na porção leste 

da região Sudeste, sendo a sua capital a cidade do Rio de Janeiro. A área territorial ocupada pelo 



estado é de 43.696,054 km², com população aproximada de 15 milhões de habitantes, com 

aproximadamente 6 milhões de habitantes na capital.  

Segundo dados do Conselho Federal de Odontologia112, no Estado do Rio de Janeiro são 

26.749 profissionais cirurgiões-dentistas registrados no órgão, sendo que aproximadamente 

15.000 estão na capital. E em relação à quantidade de operadoras exclusivamente odontológicas 

sediadas no Estado, são 37 as operadoras existentes, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas 

Gerais, considerando que o Brasil apresenta 482 operadoras exclusivamente odontológicas8. 

Sobre a taxa de cobertura, que é a razão, expressa em porcentagem, entre o número de 

beneficiários e a população da área específica, o Estado do Rio de Janeiro apresenta taxa de 

cobertura de 9,3% para os planos exclusivamente odontológicos, sendo também esta a taxa da 

região Sudeste. Quando somente a capital é analisada, este valor sobe para 14% e cai para 6,3% 

no interior do Estado. A taxa nacional é um pouco inferior a do interior do estado, apresentando 

valor de 5,9% (tabela 4). 

 

Tabela 4: Taxa de cobertura em planos exclusivamente odontológicos em regiões geográficas diversas. 
 

                                      Fonte: Caderno de Informação em Saúde Suplementar; set.2009.7 

 
 
 

No Estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 85% dos beneficiários dos planos 

exclusivamente odontológicos estão vinculados a planos coletivos, sendo que este número 

alcança 90% quando somente a capital é analisada8. Do total de 11.261.698 vínculos a planos 

exclusivamente odontológicos existentes no Brasil, o Estado do Rio de Janeiro possui 1.471.420 

vínculos, estando a maioria na capital do Rio de Janeiro com 864.047 vínculos (tabela 5). 

 
 
 
 

Região Taxa de cobertura 

Brasil 5,9% 

Região Sudeste 9,0% 

Estado do Rio Janeiro 9,3% 

Rio de Janeiro – capital 14% 



 
  Tabela 5: Distribuição dos beneficiários de planos exclusivamente odontológicos.   

Região 
Beneficiários em planos 

exclusivamente odontológicos 

Brasil 11.261.698 

Estado do Rio Janeiro         1.471.420 

Rio de Janeiro- capital 864.047 
                             Fonte: ANS Tabnet/mar 2009. 

 
 
 

Portanto duas foram as justificativas em optar pelo Rio de Janeiro nesta pesquisa: 

primeiro por sua relevância no mercado da odontologia suplementar e segundo pela conveniência 

em realizar a pesquisa, considerando o endereço de domicílio da pesquisadora. 

A pesquisa foi direcionada para as operadoras exclusivamente odontológicas sediadas no 

Estado do Rio de Janeiro. A opção por essa única segmentação assistencial, excluindo a atenção 

médico-hospitalar, permitiu uma consulta mais específica para o setor da saúde suplementar, 

centrando na assistência odontológica. Este seguimento possui características diferenciadas em 

relação aos planos ambulatoriais e hospitalares, entre os quais estão: sinistralidade menor, 

número de vínculos de beneficiários com crescimento relevante desde 2000 e o preço das 

mensalidades bem inferior ao praticado pelos planos médico-hospitalares. 

 

6.1   Aspectos legais e bioéticos 

 

Conforme as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos, referidas na Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996113, do Conselho Nacional de 

Saúde, o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), somado ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE C). O parecer favorável foi obtido em 12 de dezembro de 2008, estando 

protocolado com a identificação CAAE nº 0168.0.258.000-08. 

Conhecido o grau de vulnerabilidade dos participantes envolvidos na pesquisa, 

principalmente no que diz respeito à relação de dependência e caráter profissional dos indivíduos 



envolvidos destaca-se que foi garantido aos atores pesquisados o direito de resposta e/ou 

esclarecimento pela pesquisadora responsável do projeto em todos os momentos da pesquisa, 

independente da continuidade do sujeito, ou da contribuição que a resposta do participante 

causaria, sem que isso significasse qualquer prejuízo na relação com a pesquisadora ou com a 

instituição. 

 

6.2  Pesquisa telefônica e aplicação dos formulários 

 

Inicialmente, as 37 operadoras exclusivamente odontológicas do Estado do Rio de Janeiro 

foram selecionadas para participar da pesquisa telefônica. A identificação dessas operadoras foi 

obtida através do site da ANS. Dessas, 12 apresentavam sede na capital do Estado do Rio de 

Janeiro (tabela 6). Estas incluíam odontologias de grupo, cooperativas odontológicas, autogestão 

e seguradora.  

 
 

          Tabela 6: Distribuição das operadoras selecionadas para o estudo. 

População do Estudo 
Distribuição das Operadoras de acordo 

com a localização  
Operadoras exclusivamente odontológicas 

no Estado do Rio de Janeiro 37 
Operadoras exclusivamente odontológicas 
na capital do Estado do Rio de Janeiro 12 

    

 

 

A pesquisa telefônica consistiu em perguntar ao funcionário da operadora que atendia a 

ligação se a operadora oferecia algum plano de saúde que continha as próteses odontológicas 

removíveis em seus contratos de adesão, tanto em planos empresariais como em planos 

individual/familiar. A resposta coletada nessa fase foi o “Sim” ou “Não”, onde o “Sim” 

configurava que a operadora oferecia próteses removíveis em seu contrato e o “Não” quando a 

operadora não oferecia esta cobertura adicional em pelo menos um dos contratos 

comercializados. Durante a apresentação da pesquisadora, era mencionado que se tratava de 

pesquisa acadêmica de aluna do Mestrado da UFF que estava sendo realizada com as operadoras 

exclusivamente odontológicas do Estado do Rio de Janeiro. Caso o atendente telefônico não 



soubesse responder a pergunta, ligações posteriores eram realizadas para obter a informação. E 

no caso do contato telefônico não ser bem sucedido, mais seis tentativas foram feitas em dias e 

horários diferentes. E assim, encerava-se a tentativa de estabelecer o contato. Nessas situações, 

consulta à lista telefônica também foi feita, para verificar alguma inconsistência com o número 

telefônico cadastrado no site da ANS.  

As 37 operadoras exclusivamente odontológicas do Estado do Rio de Janeiro estavam 

distribuídas em diferentes modalidades operacionais, sendo que nove operadoras foram excluídas 

nessa etapa por não ser possível estabelecer um contato, restando 28 operadoras participantes 

(tabela 7). Esta etapa ocorreu durante o mês de junho de 2009. 

 
 

Tabela 7: Distribuição por modalidade operacional das operadoras exclusivamente odontológicas                    
com sede no Estado do Rio de Janeiro. 

Modalidade 
Operacional 

Distribuição das Operadoras  
no Estado do RJ  

n 

Operadoras que responderam 
a pesquisa telefônica 

n 

Odontologia de Grupo 21 13 
Cooperativa 14 13 
Outras 2 2 

Total 37 28 

 

 

Já para coleta de dados em operadoras da capital do RJ, foram elaborados dois 

formulários estruturados para serem aplicados um nas operadoras odontológicas que não 

ofereciam próteses odontológicas removíveis em seus contratos (Apêndice A.1) e outro para as 

que ofereciam próteses odontológicas (Apêndice A.2).  

Os formulários, tanto para as operadoras que não ofereciam como para as que ofereciam 

as próteses removíveis, foram elaborados a partir de três campos principais: identificação das 

operadoras, motivação para oferecer ou não as próteses e opinião do representante da operadora 

de acordo com a cobertura oferecida. 

  Em relação à identificação das operadoras, para todas este campo foi idêntico, contando 

com as seguintes variáveis: modalidade da operadora, cargo do entrevistado, tempo de exercício 

no cargo, quantidade de beneficiários da operadora, porte da operadora e tipo de rede utilizada.  



A partir do campo de identificação, a estrutura do formulário foi diferenciada para 

operadoras que não ofereciam e para as que ofereciam cobertura para próteses odontológicas 

removíveis nos contratos. Para as primeiras, o roteiro de itens foi categorizado em: demanda pelo 

procedimento, aspectos regulatórios da ANS, fatores técnicos, custo do procedimento, impacto na 

mensalidade paga pelo empresa/indivíduo, comercialização, risco de insatisfação do beneficiário 

e outras razões.  

E para as operadoras que ofereciam próteses odontológicas removíveis, o roteiro com as 

razões para oferecer o procedimento continham as seguintes categorias: demanda pelo 

procedimento, fatores técnicos, integralidade assistencial, importância da reabilitação, 

comercialização, satisfação do beneficiário, custo e outras razões.  

O último campo do formulário apresentava uma pergunta aberta, no intuito de permitir 

que o entrevistado expressasse a sua opinião. Para as que não ofertassem o procedimento de 

próteses removíveis, era perguntado se mesmo a operadora não os oferecendo, o impacto poderia 

ser positivo no caso da operadora começar a ofertá-lo. E para as que ofereciam, era perguntado ao 

entrevistado se estava sendo vantajoso oferecer as próteses removíveis nos contratos dessas 

operadoras exclusivamente odontológicas. 

O trabalho de campo foi precedido de um pré-teste em uma operadora que oferecia e em 

outra que não oferecia as próteses odontológicas removíveis em seus contratos. Há necessidade 

de testar os instrumentos antes da utilização definitiva, aplicando exemplares em uma pequena 

população escolhida110. Também foi elaborada uma carta de apresentação (Apêncice A.3) com 

informações sobre o objetivo da pesquisa, reiterando sobre a confidencialidade dos participantes 

e explicação em relação ao fato da pesquisadora possuir vínculo funcional com a ANS.  

Os dois formulários mencionados anteriormente foram preparados para serem aplicados 

nas 12 operadoras sediadas na capital do RJ, distribuídas em diferentes modalidades 

operacionais. A primeira ação foi telefonar para as operadoras da capital e tentar agendar com o 

representante de cada uma dessas um encontro presencial. Não obtendo um retorno satisfatório 

através dos contatos telefônicos, a próxima ação foi visitar pessoalmente as operadoras, com a 

finalidade de agendar a entrevista. 

Agendar entrevista com o representante das operadoras só foi possível em quatro, e nas 

outras restantes, como não foi possível o agendamento, a solução encontrada foi deixar o 



formulário para ser respondido pelo representante da operadora, e, portanto, não por meio de 

entrevista. Três operadoras se recusaram a participar da pesquisa, portanto a pesquisa na capital 

foi realizada em nove operadoras exclusivamente odontológicas.  

Assim, a forma de coleta de dados variou, dependendo do grau de receptividade e 

acessibilidade das operadoras. Essa fase aconteceu durante os meses de junho e julho de 2009. 

Os dados obtidos na pesquisa telefônica foram consolidados para estabelecer um cenário 

para o Estado do Rio de Janeiro. E as entrevistas e questionários respondidos foram analisadas 

individualmente e posteriormente encontraram-se pontos comuns entre as operadoras para 

proceder a uma análise macro do mercado. Porém, considerando a limitação desse trabalho, 

generalizações não podem ser assumidas, cabendo interpretar a singularidade de cada operadora, 

dependendo de sua modalidade operacional e porte. 

Neste trabalho houve opção por trabalhar com categorias, conforme preconizado por 

Minayo104. As categorias abrangem elementos ou aspectos com características comuns que se 

relacionam entre si. Dessa forma, a todo tempo faz-se a associação entre a base teórica e os 

resultados obtidos com a pesquisa. As categorias foram estabelecidas antes do trabalho de campo, 

o que segundo Minayo as tornam mais gerais. As categorias para análise foram: a demanda da 

operadora pelo procedimento, a técnica-assistencial, a financeira, regulatória, satisfação do 

beneficiário, porte da operadora e outras citadas pelas operadoras (tabela 8). 

 
 

Tabela 8: Categorias determinadas antes da execução do campo, usadas como referência para análise dos 
resultados encontrados. 

Categorias Objetivo da categoria 

Demanda dos 
beneficiários da 
operadora pelo 
procedimento 

Avaliar se há demanda pelo procedimento reabilitador nas 
operadoras, com a presença de beneficiários edêntulos e 
parcialmente edêntulos. 

Técnica-assistencial Relacionar fatores técnicos de execução das próteses: laboratório de 
prótese, adaptação-desaptação da prótese na cavidade oral e 
necessidade de repetição do procedimento, consultas de manutenção, 
reembasamento da prótese, substituição da prótese;  

Relacionar aspectos assistenciais: importância da reabilitação, 
recomposição da função mastigatória, da estética do sorriso e fala 
comprometida; princípios da integralidade; importância da 



participação dos dentes em uma nutrição equilibrada. 

Financeira Avaliar se o impacto da inclusão do procedimento compromete o 
equilíbrio financeiro da operadora, procurando associar com a 
demanda de sua carteira e questões operacionais da sua rede 
prestadora. 

Regulatória Verificar se a regulação estabelecida pela ANS, que ao determinar o 
Rol mínimo de procedimentos, é seguida como regra pelas 
operadoras.  

Ou ainda, se as mesmas oferecem coberturas além das estabelecidas 
pelo Rol da ANS.  

Bem como verificar se as exigências estabelecidas pelo órgão 
regulador facilitam ou dificultam a oferta das próteses odontológicas 
removíveis. 

Satisfação do 
beneficiário 

Observar se o Rol, com a cobertura atual, favorece a venda de planos 
a valores mais competitivo e, portanto, mais satisfatório para os 
beneficiários.  

Mas também observar, na visão das operadoras, se a cobertura 
assistencial além do rol mínimo é considerada como positiva pelos 
beneficiários que consomem planos de saúde exclusivamente 
odontológicos.  

Porte da operadora Relacionar o porte da operadora com o oferecimento de próteses 
removíveis odontológicas em seus contratos.  

Outras citadas pelas 
operadoras 

Observar outros tópicos, diferentes das categorias mencionadas 
anteriormente, apontadas pelas operadoras como motivadoras ou não 
para oferecer as próteses odontológicas removíveis em seus 
contratos. 

 

 

E, na perspectiva de obter informações complementares foi protocolado junto a ANS, 

pedido de obtenção de uma base de dados que contivesse informações sobre todas as operadoras 

exclusivamente odontológicas do Brasil que ofereciam, em seus contratos, as próteses removíveis 

como cobertura adicional.  Para isso foi assinado um “TERMO DE COMPROMISSO DIANTE 

DA CESSÃO DE BASES DE DADOS CONFIDENCIAIS” entre a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar e a pesquisadora contendo regras para o tratamento das informações sigilosas.
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa telefônica 

A pesquisa telefônica foi realizada com 28 operadoras exclusivamente odontológicas 

do Estado do Rio de Janeiro. Treze operadoras exclusivamente odontológicas do Estado do 

Rio de Janeiro responderam oferecer próteses removíveis em seus contratos, sendo oito 

odontologias de grupo, três cooperativas odontológicas e duas de outras modalidades. E 15 

operadoras não ofereciam cobertura para as próteses removíveis em seus contratos, sendo 10 

cooperativas odontológicas e cinco odontologias de grupo (tabela 9 e figura 6). 

 

 

Tabela 9: Distribuição, por modalidade, das operadoras exclusivamente odontológicas no Estado 
do RJ que oferecem e não oferecem as próteses removíveis. 

Modalidade  
Operacional 

Responderam SIM  
N 

Responderam NÃO  
N 

Odontologia de grupo 8 5 
Cooperativa odontológica 3 10 
Outras 2 - 

Total (n=28) 100% 13 (46%) 15 (54%) 
           

 

 

 
Figura 6: Distribuição das operadoras exclusivamente odontológicas no Estado do RJ participantes da 

pesquisa telefônica que oferecem e não oferecem as próteses removíveis. 
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Dentre as 12 operadoras participantes da pesquisa telefônica, com sede na capital, 

nove responderam oferecer próteses removíveis em seus contratos e três operadoras não 

ofereciam cobertura para as próteses removíveis em seus contratos (Figura 7).  

 

 

 
Figura 7: Distribuição das operadoras exclusivamente odontológicas, com sede na capital do RJ 
participantes da pesquisa telefônica que oferecem e não oferecem as próteses removíveis. 

 
 
 

Em relação ao porte das operadoras, conforme critério estabelecido pela ANS, com 

base no número de beneficiários, 23 operadoras do Estado do RJ eram de pequeno porte, onde 

nove ofereciam e 14 não ofereciam as próteses; três operadoras eram de médio porte, sendo 

que duas ofereciam e uma não oferecia as próteses nos contratos; e duas de grande porte 

ofereciam o procedimento (tabela 10).  

 

Tabela 10: Distribuição das operadoras exclusivamente odontológicas no Estado do RJ, por 
porte, que oferecem e não oferecem as próteses removíveis. 

Porte da Operadora 
Responderam SIM 

N 

Responderam NÃO 
N 

Pequeno 9 14 
Médio 2 1 
Grande 2 0 
Total (n=28)  13 15 

 
 
 

Quanto às operadoras com sede na capital, oito eram de pequeno porte; duas 

operadoras de médio porte; e duas de grande porte. Excetuando três operadoras que não 
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ofereciam as próteses odontológicas no contrato e que eram de pequeno porte, todo o restante 

das operadoras descritas acima ofereciam as próteses (tabela 11).  

 

 Tabela 11: Distribuição das operadoras exclusivamente odontológicas na capital do RJ por porte que 
oferecem e não oferecem as próteses removíveis. 

Porte da Operadora 
Responderam SIM 

N 
Responderam NÃO 

N 
Pequeno 5 3 
Médio 2 0 
Grande 2 0 
Total (n=12)  9 3 

 
 
 

A pesquisa conseguiu mensurar a quantidade de operadoras existentes no Estado que 

oferecem o procedimento reabilitador, no entanto, existiu limitação da pesquisa para 

quantificar o número de beneficiários inseridos em contratos que contemplam as próteses. Isto 

porque bastaria a operadora oferecer apenas um plano que cobrisse as próteses removíveis 

para ser incluído no grupo “Sim”, mas não necessariamente este é o plano mais 

comercializado pela operadora, com maior número de adesões. Mesmo porque, os planos com 

extensão de cobertura além rol da ANS, frequentemente, apresentam um valor pecuniário  

maior. Portanto, apesar de existirem várias operadoras que ofertam o procedimento, não foi 

possível mensurar a taxa de cobertura para esses procedimentos protéticos. No entanto, este 

raciocínio não se aplica para operadoras que comercializam apenas um tipo de plano, prática 

comum em autogestões, por exemplo. 

Houve esforço de obter junto a ANS informações do mercado de odontologia 

suplementar, requisitando ao órgão informações sobre quantas operadoras no Brasil oferecem 

próteses removíveis em seus contratos. No entanto, a ANS não possui este tipo de informação 

epidemiológica. Atualmente, a ANS solicita trimestralmente das operadoras os eventos de 

saúde realizados, para alimentar o Sistema de Informações de Produtos (SIP). Todavia, como 

as próteses não estão inseridas no rol de procedimentos odontológicos, essa informação é 

recebida pela Agência na categoria de “OUTROS EVENTOS”, portanto, a agência reguladora 

ainda não tratou o assunto de forma detalhada. Existe, contudo, uma expectativa de que, com 

a Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS), mais informações sobre o setor sejam 

registradas.  

Existiu um equilíbrio numérico em relação à quantidade de operadoras exclusivamente 

odontológicas no Estado do Rio de Janeiro que oferecem (46%) e não oferecem (54%) as 
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próteses removíveis odontológicas em seus contratos. Na capital, no entanto, este equilíbrio 

não existiu, sendo predominante o número de operadoras que oferecem estes procedimentos, 

totalizando 75% das operadoras.  

As odontologias de grupo foram a modalidade operacional, representativamente, que 

mais ofertaram o procedimento, com 67% dessas oferecendo as próteses removíveis em seus 

contratos, estando a maioria localizada na capital. E as cooperativas odontológicas foram as 

que menos ofereceram a cobertura adicional, apenas 23% dessas.  

A maioria dos vínculos a planos odontológicos se encontra na capital, onde a taxa de 

cobertura atinge 14%, contra 9,3% presente no Estado do RJ8. É possível que o grau de 

exigência por atendimentos diferenciados na capital sejam mais frequentes. Também, na 

capital, a oferta de mão de obra odontológica especializada é bem maior que nos demais 

municípios do estado, considerando que somente a capital abriga cerca de 15.000 cirurgiões-

dentistas112, que estão envolvidos com atendimentos no setor público, em consultórios 

particulares e no atendimento aos planos de saúde, alguns acumulando essa função.  

Mais da metade das odontologias de grupo do Estado do Rio de Janeiro oferecem as 

próteses removíveis em seus contratos. Essas operadoras apresentam grande heterogeneidade 

em relação ao porte. Os resultados encontrados apontam na direção de que a maioria dessas 

operadoras está preocupada em ofertar além do rol de procedimentos. Tal fato é muito 

importante para contrapor as declarações feitas pela diretoria do Sinog, onde essa última 

relata grande preocupação com a ampliação do rol, podendo ocorrer um desequilíbrio 

financeiro com a inclusão de qualquer procedimento.  

Cabe lembrar que os padrões de rentabilidade média, principalmente das empresas de 

odontologia de grupo, são extremamente elevados, ficando muito acima de qualquer atividade 

deste segmento empresarial do país. A rentabilidade das cooperativas de pequeno porte é 

também muito significativa24, ou seja, exatamente o perfil de operadoras da presente pesquisa. 

  Este pensamento está inserido dentro de uma visão de consumo, onde as operadoras e 

prestadores ainda valorizam muito o componente financeiro, até mais do que a promoção da 

saúde no tratamento dos beneficiários93. Além de operadoras e prestadores, a ANS também 

deve ter um olhar crítico sobre a questão. 

As cooperativas odontológicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro praticamente não 

oferecem cobertura para as próteses removíveis. As cooperativas encontram-se largamente 

distribuídas pelo Brasil, exemplificando, só as Uniodontos contam com cerca de 170 
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singulares pelo país20.  A análise dessa modalidade operacional é muito significante pela 

possibilidade de homogeneidade operacional, pois é possível que muitas cooperativas 

apresentem a mesma filosofia de operação, considerando que estão conectadas pelo sistema 

de intercâmbio e que as cooperativas odontológicas cobrem aproximadamente 2 milhões de 

beneficiários em todo o Brasil8. 

Outra consideração importante é de que como a maioria dos vínculos pertencem a 

planos coletivos, em que provavelmente é mais fácil encontrar maior competitividade entre 

operadoras atuantes na capital, onde a quantidade de trabalhadores que possuem o benefício 

do plano de saúde é maior. Recordando que 90% dos vínculos na capital pertencem a planos 

coletivos, um contrato que ofereça maior cobertura assistencial a preços competitivos pode ser 

o diferencial para a empresa que assina o contrato com a operadora de saúde, considerando a 

concorrência no setor de venda de planos de saúde. 

As operadoras de pequeno porte foram predominantes na pesquisa, tanto nas que 

oferecem como nas que não oferecem as próteses odontológicas removíveis. Na capital, tanto 

as operadoras de pequeno, médio e grande porte ofertaram o procedimento em seus contratos. 

E quanto maior o porte da operadora, mais fácil foi encontrar cobertura para o procedimento 

nos contratos. 

Vieira e Costa24 relataram que o mercado de planos de saúde odontológico é 

pulverizado, com predomínio de empresas de pequeno porte (66%), apresentando grande 

dinamismo, que favorece as empresas de pequeno, médio e grande porte.  

 

A aplicação dos formulários 

Das nove operadoras que aceitaram participar do trabalho de campo, respondendo aos 

formulários, dos responsáveis pela operadora que responderam, cinco eram do sexo masculino 

e quatro do sexo feminino, com tempo de ocupação no cargo variando entre 2 a 12 anos. Os 

cargos assumidos pelos representantes das operadoras foram diversificados, com a área de 

formação dos mesmos variando desde cirurgiões-dentistas e administrador a técnico 

administrativo. 

Em relação à rede prestadora, duas operadoras indicaram realizar os atendimentos em 

rede própria, três operadoras em rede credenciada (contratada) e quatro operadoras indicaram 

apresentar rede própria e contratada para o atendimento a seus beneficiários (tabela 12). 
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    Tabela 12: Distribuição das operadoras exclusivamente odontológicas na capital do RJ, em relação 
ao tipo de rede prestadora, que oferecem e não oferecem as próteses removíveis. 

Rede prestadora 
Responderam SIM 

N 
Responderam NÃO 

N 
Própria 2 0 

Referenciada(Contratada) 2 1 
Própria e referenciada 2 2 

Total (N=9)  6 3 
 
 
 
 Não houve, exatamente, um padrão predominante sobre a rede prestadora das 

operadoras entrevistadas. Tanto rede própria como contratada foram encontradas dentre os 

resultados dessa pesquisa.  Este achado parece contrastar com a tendência vivenciada pelo 

segmento médico-hospitalar, onde empresas de grande porte têm investido nos atendimentos 

assistenciais em sua rede própria. 

 

- Operadoras que não oferecem próteses removíveis em seus contratos 

As três operadoras relataram que a razão para não oferecer este procedimento nos seus 

contratos tem relação direta com o custo do procedimento, uma delas apontou o impacto sobre 

a mensalidade com a inclusão obrigatória dessas próteses, bem como o risco de insatisfação 

do beneficiário devido ao consequente impacto no valor das mensalidades. Uma operadora 

indicou como razão o item “repetição do procedimento” que foi inserido na categoria de 

fatores técnicos (tabela 13).   

 

Tabela 13: Categorização para as razões apontadas pelas operadoras para não oferecem as próteses 
removíveis em seus contratos e freqüência de aparição das respostas. 

Razões para não oferecer Operadoras (N=3) 

Demanda   
regulação da ANS   
fatores técnicos 1 
Custo financeiro 3 
Mensalidade 1 

Comercialização   
insatisfação do beneficiário  1 

Outras   
 
 
 



98 
 

A repetição do procedimento foi relatada como fator preocupante pela operadora, que 

fez a observação de que seria inviável na dinâmica de seu negócio oferecer, novamente, uma 

nova prótese, caso houvesse desadaptação da mesma no momento de instalá-la na cavidade 

oral. As próteses são procedimentos odontológicos realizados de forma indireta, ou seja, são 

confeccionadas fora da cavidade oral e, portanto, são mais suscetíveis a falhas se comparados 

a outros procedimentos realizados diretamente na cavidade oral. No entanto, as modernas 

técnicas de confecção e preensagem das resinas acrílicas odontológicas, bem como a evolução 

dos materiais odontológicos, permitem minimizar bastante as falhas de adaptação, desde que 

dentista e técnico de laboratório protético sigam os protocolos clínico e técnico de execução. 

Quanto à opinião dos entrevistados sobre um possível impacto positivo ao ofertar as 

próteses removíveis, todas as operadoras disseram que seria positivo, destacando algumas 

preocupações, como por exemplo, o repasse de um aumento para o consumidor final. 

Considerando que estes procedimentos reabilitadores não são obrigatórios pelo rol de 

procedimentos odontológicos da ANS, faz com que grande parte das operadoras se limite a 

oferecer as coberturas apenas previstas no rol de procedimentos odontológicos da ANS, RN 

nº154/200739. Nesse caso, a regulação contribui para ampliar as desigualdades sociais, pois, 

enquanto o plano médico-hospitalar cobre até um exame de paternidade de alto custo e um 

plano odontológico não oferta nem a “dentadura”, a proporcionalidade e razoabilidade 

deveriam ser repensadas. Atualmente, não só a parcela da população com maior poder 

aquisitivo possui planos, mas também muitos trabalhadores assalariados já contam com esse 

tipo de beneficio dos planos de saúde incorporado aos seus salários.  

E em relação à afirmativa de que a inclusão das próteses removíveis impactaria no 

preço final, haveria necessidade de estudos atuariais, já que os planos de saúde funcionam na 

lógica mutualista, que consiste na diluição dos riscos entre a população de beneficiários, onde 

o indivíduo arca com os custos do tratamento de outros indivíduos, com cada um assumindo 

uma parte dos gastos consumidos durante os tratamentos.  

 

- Operadoras que oferecem próteses removíveis em seus contratos 

Em relação às seis operadoras que participaram, por oferecer as próteses odontológicas 

removíveis dentre suas coberturas assistenciais, quatro operadoras apontaram o mesmo grupo 

de categorias durante a entrevista: preocupação com a integralidade, a importância em 

reabilitar os dentes perdidos e a satisfação do beneficiário. Uma delas ainda enumerou a 
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demanda, competitividade no mercado e custo baixo. Outra operadora assinalou a demanda 

como fator motivador para oferecer esses procedimentos, atingindo cerca de 30% da carteira 

de beneficiários de sua operadora. Também foram apontadas as categorias 

marketing/comercialização, competitividade e custo financeiro (tabela 14). 

 
 

Tabela 14: Categorização para as razões apontadas pelas operadoras que oferecem as 
próteses removíveis em seus contratos e frequência de aparição das variáveis. 

Razões para  
oferecer 

Operadoras frequência de 
respostas(N=6) 

Demanda  4 
Marketing/comercialização  1 

Competitividade entre operadoras  2 
Integralidade  4 

Importância da reabilitação  5 
fatores técnicos   

Satisfação do beneficiário 5 
Custo financeiro  1  

Outras   
 

 

O impacto financeiro devido à inclusão das próteses removíveis no rol de 

procedimentos odontológicos da ANS foi o principal motivo apontado pelas operadoras da 

capital do RJ que não ofereciam as próteses em seus contratos, enquanto as operadoras que 

ofereciam destacam a importância da reabilitação, a satisfação da carteira de beneficiários, a 

integralidade e a demanda pelo procedimento. 

Com preocupação em buscar a contínua satisfação do beneficiário, ao oferecer mais, a 

operadora favorece a continuidade da assistência prestada e não uma cobertura fragmentada, 

rompendo com os cuidados à saúde do indivíduo. A satisfação também deve ser associada 

com a qualidade da assistência prestada, que tem relação com a fidelização dessa carteira. 

Quando as necessidades odontológicas são atendidas de forma ampla, o vínculo dos 

beneficiários com as operadoras do plano pode ser fortalecido e mais duradouro. 

A importância da reabilitação não deve ser observada apenas na perspectiva de instalar 

uma prótese, executar um procedimento. A implicação é ampla, pois além de devolução da 

fisiologia mastigatória, respiratória, fala e estética, os reflexos são percebidos na qualidade de 

vida e inserção social do sujeito. A história de vida desses edêntulos, certamente, está 

relacionada ao sofrimento humano, consequência de um tipo de exclusão social. O sofrimento 
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é resultante da prática odontológica hegemônica que favoreceu a extração dos dentes ao invés 

de seu tratamento e reabilitação.  

A opção pela extração, em um primeiro momento, pode até parecer ser uma vantagem 

econômica em comparação com o tratamento do dente. Porém, o custo biológico da opção 

terapêutica extracionista apresenta efeitos tardios, comprometendo não apenas a saúde oral, 

mas também a saúde global do indivíduo. Não é possível reduzir o edentulismo à cavidade 

oral. Os efeitos transcendem as relações dentárias, pois as implicações biológicas ficam 

marcadas ao longo da vida do indivíduo, inclusive em relação ao aspecto psicológico do 

sujeito, onde muitas vezes esse sente-se envergonhado e constrangido ao falar e sorrir. 

Outros aspectos também citados pelas operadoras para oferecer as próteses foram a 

integralidade assistencial e a demanda pelo procedimento reabilitador. Essas operadoras, ao 

ofertarem a reabilitação odontológica, atuam no sentido de repor os dentes perdidos e 

restabelecer o desequilíbrio causado pela mutilação devido à perda dos dentes naturais. Nesse 

sentido, a operadora favorece a continuidade da atenção assistencial, proporcionando ao 

beneficiário a possibilidade da reabilitação oral. Contudo, para muitos profissionais dentistas, 

a integralidade se restringe a apenas um bom atendimento no consultório75. Portanto, a 

discussão da integralidade na área odontológica ainda está iniciando. A divulgação pelos 

meios acadêmicos e entre os profissionais requer uma certa mobilização para que os conceitos 

de acolhimento, vínculo, acesso, interdisciplinaridade e trabalho multiprofissional sejam 

incorporados em meio às práticas dos profissionais.  

Quanto à demanda, o fato da mesma existir e apresentar participação relevante na 

opinião das operadoras está condizente com os dados epidemiológicos do Brasil. Como 

observado anteriormente, apesar de não existir referência quantitativa para o setor 

suplementar, dados epidemiológicos brasileiros4 revelam a precariedade da saúde oral no 

Brasil, onde aproximadamente 3/4 da população idosa brasileira necessitaria de utilizar 

prótese total. Outra estatística revela que 85% da população adulta brasileira necessitam de 

próteses dentárias para reabilitar dentes perdidos. Baseado nesse levantamento, muitos 

brasileiros são candidatos ao uso de próteses parciais removíveis (Roach). Assim, devido à 

falta de informações epidemiológicas no setor suplementar, fica a seguinte questão: será que 

saúde oral da população com planos difere muito do levantamento nacional realizado pelo 

Ministério da Saúde?  

Provavelmente, muitos brasileiros que necessitam de próteses parciais removíveis 

possuem planos de saúde, mas não têm acesso a este procedimento em seus planos. E em 
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relação ao uso de próteses totais, seria ainda mais difícil encontrar beneficiários de planos 

nesse perfil, considerando que a regulação não contribuiu para reduzir desigualdades sociais 

nesse público desdentado. Os indivíduos edêntulos não teriam motivos para aderir a um plano 

regido pelo rol de procedimentos mínimos assistenciais da ANS, já que o rol não contempla 

as próteses removíveis.  

Um grande problema é que o setor público ainda contribui pouco para reverter o 

quadro de mutilação dental da população, considerando que os movimentos iniciados para 

oferecer próteses removíveis na tabela de procedimentos do SUS, iniciaram-se apenas 

recentemente, com a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal em 2004. Mudar 

rapidamente o quadro desfavorável da saúde oral em que a população brasileira se encontra é 

difícil por atingir um público enorme e requerer investimentos financeiros em mão de obra 

qualificada e materiais odontológicos, associados a uma gestão eficiente dos recursos. Esse 

processo de mudança do quadro epidemiológico, provavelmente ocorrerá lentamente, mesmo 

porque sua implantação é recente e o conhecimento desse gerenciamento ainda está em 

construção. 

A saúde suplementar se distancia desse processo de mudança de implantação recente 

no SUS, quando o rol odontológico da ANS não contempla procedimentos reabilitadores. A 

fausência de normatização da ANS em relação às próteses contribuiu para perpetuar o quadro 

de mutilação em que a população brasileira se encontra. Para os indivíduos mutilados, mais 

do que ações voltadas para promoção de saúde é necessário intervenção clínica urgente, com a 

instalação de próteses totais e parciais removíveis. 

No momento em que existem diversas discussões internacionais sobre o 

envelhecimento populacional, cabe ressaltar que as próteses odontológicas apresentam estreita 

relação com o avançar da idade, considerando o caráter crônico das doenças bucais. No 

entanto, as ações cuidadoras e preventivas voltadas para a população idosa ainda são tímidas 

na assistência suplementar, mesmo que no setor médico-hospitalar, conforme apresentaram 

Veras et al.28. 

Em relação à opinião dos entrevistados sobre a vantagem de ofertarem as próteses 

removíveis, cinco entrevistados relataram que era positivo, considerando a importância da 

reabilitação, ganhos na mastigação, estética e autoestima, tratamento acessível para a 

população de baixa renda, apesar de ser pontuado que o procedimento onerava o valor da 

mensalidade e, também, não ser o tipo de prótese odontológica de maior demanda. E um 

representante relatou que era negativo para operadora ofertar as próteses removíveis devido a 
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fatores técnicos de confecção das mesmas, ou seja, risco de repetição da prótese devido a má 

adaptação na cavidade oral ou ainda recusa por parte do beneficiário, ao final do tratamento, 

devido à estética não satisfatória da prótese, por exemplo, dentes grandes ou fora da cor.  

No entanto, apesar da ausência de regulação da ANS para os procedimentos protéticos, 

para algumas operadoras odontológicas da capital, a ampliação da cobertura assistencial foi 

relatada como algo positivo em termos de possibilitar um impacto competitivo no mercado de 

operadoras odontológicas. Competição é algo relevante para o setor, considerando que em 

todo país, atualmente, são 489 operadoras exclusivamente odontológicas que disputam um 

mercado em franca expansão que, em uma década de regulação, já cresceu mais de 300% 8.  

O custo financeiro apareceu ora como um facilitador, ora como dificultador para as 

operadoras que oferecem as próteses removíveis em seus contratos. Para uma operadora que 

não considera o custo da prótese como problema, houve relato de que ainda é um 

procedimento viável de ser executado, considerando o poder aquisitivo da carteira de 

beneficiários. Em casos de grandes mutilações, reabilitar a cavidade oral com uma prótese 

parcial removível é consideravelmente mais econômico do que reabilitá-la com próteses fixas 

ou próteses sobre implantes osseointegrados. No entanto, muitas operadoras não relataram 

que o custo é um motivador para oferecer o procedimento e, sim, a satisfação do beneficiário, 

a importância da reabilitação e a prática integral são as justificativas. 

Uma operadora explicou que apesar do contrato contemplar as próteses em suas 

cláusulas, muitos beneficiários não podem levar o tratamento até o fim, considerando a co-

participação financeira existente sobre o procedimento protético. Este fator moderador, muitas 

vezes, acaba por dificultar o acesso ao tratamento, ou seja, neste caso o beneficiário não 

consegue concluir o plano de tratamento reabilitador devido a participação pecuniária exigida 

pelo contrato. O fator moderador, muitas vezes, resulta em uma dificuldade de acesso, 

atuando como um limitador rumo à integralidade. 

- Contribuições de uma operadora, uma autogestão com assistência ambulatorial, 

hospitalar e odontológica 

O trabalho também trouxe dados numéricos sobre o custo e freqüência de utilização 

das próteses totais em uma operadora, para o ano de 2008. As próteses totais representaram 

0,05% do total de eventos odontológicos da operadora, sendo que a quantidade de 

beneficiários candidatos a esta reabilitação representou 0,08% dos usuários que estiveram sob 

tratamento no ano. O impacto financeiro referiu-se a 0,3% dos gastos odontológicos 
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assistenciais da operadora. Esta operadora corresponde a uma autogestão que presta 

assistência para a cidade do RJ e região metropolitana, sendo o valor unitário de uma prótese 

total R$394,62. 

 Importante frisar que estes números são apenas para ilustrar a realidade de uma única 

operadora, que no caso, revelou que as próteses totais apresentam baixa freqüência de 

utilização por parte dos beneficiários, representando pequeno impacto financeiro no total de 

gastos odontológicos assistenciais realizados pela autogestão.  

 

A discussão de integralidade na saúde suplementar, nessa pesquisa, está mais voltada 

para o acesso ao procedimento reabilitador do que para o aspecto de forma de trabalho dos 

profissionais em saúde e a articulação entre os serviços. França et al.93 mencionam que é 

difícil trabalhar com uma perspectiva integral na saúde suplementar, pois o direito à saúde 

está atrelado a efetivação do pagamento.  A discussão está na esfera política, e logicamente 

envolve questões bio-psico-sociais. A pesquisa ficou limitada a operadoras exclusivamente 

odontológicas do Estado do Rio de Janeiro e pesquisas maiores poderiam ser propostas para 

mapear a situação brasileira para permitir uma decisão da ANS em se aproximar ou continuar 

distante da Política Nacional de Saúde Bucal implementada desde 2004 pelo Ministério da 

Saúde. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A viabilidade da inclusão das próteses odontológicas removíveis no rol da ANS não 

deve ficar restrita a questões financeiras. Existem outras considerações a serem pontuadas: é o 

caso da demanda epidemiológica por próteses na população brasileira; da viabilidade 

justificada pelos princípios da integralidade; da importância da reabilitação dos dentes 

perdidos e da satisfação dos beneficiários, que podem alcançar a resolutividade para seus 

problemas de saúde bucal quando há cobertura contratual.  

 As dificuldades apontadas pelas operadoras para inclusão das próteses removíveis no 

rol da ANS direcionam para o custo financeiro que, segundo estas, implicariam no aumento 

dos valores de comercialização dos planos, restringindo o acesso da população beneficiária de 

planos exclusivamente odontológicos.  

 A importância em reabilitar os dentes perdidos e a integralidade assistencial foram 

argumentos usados para justificar a relevância da presença das próteses nos contratos pelas 

operadoras, que também estavam interessadas em atingir a satisfação dos beneficiários de 

suas carteiras, sem fragmentar o cuidado que um plano de tratamento odontológico exige.  

 A inclusão obrigatória das próteses removíveis nos âmbitos no Rol da ANS significa 

uma aproximação com a Política Nacional de Saúde Bucal, proporcionando aos edêntulos 

acesso a cobertura odontológica na saúde suplementar, ainda que isto ocorresse baseado no 

mecanismo regulatório de pagamento misto permitido pela RN 59/2003. 

 E é, exatamente, para não reduzir a discussão da inclusão das próteses no Rol, a cifras, 

que foram inseridos os princípios da integralidade, capazes de tensionar as normas vigentes, 

na perspectiva de atingir um importante alvo da regulação, que são os beneficiários, 

especificamente, os edêntulos. Assim, este trabalho sugere outros estudos que venham a 

subsidiar a inclusão das próteses removíveis na próxima edição do Rol de Procedimentos e 

Eventos da ANS. 
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Apêndice A.1 
Formulário para operadora - Instrumento para coleta de dados para operadoras odontológicas 
que não oferecem a cobertura adicional prótese removível 

 

 

Nome da operadora: 

Cidade/UF: 

Classificação: 

Nome entrevistado:             

Cargo:             Tempo de exercício no cargo: 

Responsável técnico: 

Porte da OP: 

Quantidade de beneficiários: 

Trabalha com rede: (   )própria ( )contratada ( ) referenciada ( )terceirizada 

 

1 ) Sua operadora oferece a cobertura adicional para próteses removíveis?  

 (     ) S   (  X ) N 

 

 

2) Existem razões para não oferecer?  

 

 (   )  Não há demanda. Como?  

 

 (   ) Não é obrigatório pelo Rol  

 

 (   ) Dificuldade técnica  

 

 (   ) Procedimento indireto  

 

 (   ) Custo 

(   ) Unitário    

 (   ) Agregado  

 

      (   ) Repetição  

 

1- Identificação da operadora 

2- Motivações para não oferecer as próteses removíveis nos contratos 
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      (   ) aumento da mensalidade paga pelos beneficiários/empresas  

 

      (   ) redução da competitividade  

 

(   ) risco de insatisfação do beneficiário  

 

 (   )Outros. Quais?________________________________________________ 

 

 

 

3 – Em sua opinião, apesar das razões expostas, você acredita que traria um impacto positivo 
ofertar esse procedimento? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Opinião do representante da operadora 
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Apêndice A.2 
Formulário para operadora - Instrumento para coleta de dados para operadoras 
odontológicas que oferecem a cobertura adicional prótese removível 

 

 

Nome da operadora: 

Cidade/UF: 

Classificação: 

Nome interlocutor:             

Cargo:                                  Tempo de exercício no cargo: 

Responsável técnico: 

Porte: 

Quantidade de beneficiários: 

Trabalha com rede:(   ) própria(   )contratada  (     )referenciada  (   )terceirizada 

 

1 ) Sua operadora oferece a cobertura adicional para próteses removíveis?  

(  X  ) Sim   (     ) Não 

 

 

2) Quais seriam as razões para oferecer: 

 

(   )Demanda. Percentual aproximando de beneficiários com essa cobertura _____. 

   

(    ) Marketing 

 

(   ) Competitividade 

 

(   ) Integralidade assistencial 

 

(   ) Importância da reabilitação 

 

(    ) Questões técnicas  Quais: 

 

(    ) Satisfação do beneficiário 

 

(    ) Contribui para fidelização 

1-  Identificação da operadora 

2- Motivações para oferecer as próteses removíveis nos contratos 



120 
 

 

(    ) Custo:  (   )  custo unitário 

 

                    (   )  custo agregado 

 

(    ) Outras. Quais? _______________________________________________ 

 

 

 

3) Tem sido vantajoso oferecer? 

    (    ) Sim   (     ) Não    

 

Justificativa____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3- Opinião do representante da operadora 
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Apêndice B   

 Carta de Apresentação 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE SAÙDE DA COMUNIDADE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
 

PESQUISA SOBRE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS NA SAÚDE SUPLEMENTAR 
Carta de Apresentação ao Representante da Operadora ______________________ 

 
Rio de Janeiro,  junho de 2009. 

 
Senhor(a) Representante da Operadora, 
 

A aluna do Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense –UFF, 
Cátia Mantini, orientada pelo Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva Jr, está realizando uma 
pesquisa acadêmica sobre as próteses removíveis odontológicas na saúde suplementar em 
operadoras odontológicas com sede na cidade do Rio de Janeiro. 

A pesquisa é importante para compreender as práticas odontológicas reabilitadoras no 
setor suplementar cuja abrangência envolve operadoras, prestadores de serviço, beneficiários 
dos planos odontológicos e agente regulador.  

A sua operadora foi selecionada para a realização da pesquisa e sua contribuição 
consiste em participar de uma entrevista respondendo a perguntas do questionário que será 
aplicado.  A pesquisadora anotará as respostas, bem como gravará a entrevista, caso permitido 
pelo entrevistado. 

Tanto operadoras que oferecem a cobertura adicional para Próteses Removíveis, bem 
como as que não oferecem, foram incluídas na pesquisa. 

Cabe ainda informar que a pesquisadora possui vínculo funcional com a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, porém, ressalta-se que a pesquisa não apresenta incentivos 
financeiros ou ideológicos dessa instituição. 

Sua participação é muito importante, por isso, agradecemos antecipadamente. 
 

 Para sua segurança informamos que: 
• Todas as informações prestadas serão mantidas em sigilo. 
• A fim de facilitar a obtenção das informações, a pesquisa será agendada com antecedência 
de acordo com a disponibilidade do senhor(a). 
 
• Qualquer dúvida, favor entrar em contato com os pesquisadores, no telefone (21) 8144-
0978, falar com Cátia Mantini, ou pelo e-mail catia.mantini@gmail.com. 
 
Orientador: 
Telefones para contato: 21 98745174 cel.ou  21 26299341 ISC-UFF ou agsilvaj@gmail.com 
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Apêndice C 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Integralidade em saúde 
bucal: a inclusão das próteses removíveis no Rol de Procedimentos Odontológicos da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar”  de responsabilidade da pesquisadora Cátia 
Mantini. 

Você foi selecionado devido a relevância que sua operadora de plano de saúde 
odontológico possui no mercado de saúde suplementar. Sua participação não é obrigatória. A 
qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 
não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição 
Universidade Federal Fluminense. 

Os objetivos deste estudo são: avaliar se as coberturas adicionais para próteses 
removíveis estão incluídas nos contratos odontológicos de operadoras de planos privados de 
saúde; identificar as operadoras de planos de saúde, que oferecem a cobertura adicional para 
próteses dentárias removíveis, no Rio de Janeiro; relacionar a cobertura adicional de prótese 
dentária removível com as categorias gerencial-administrativas, epidemiológicas, econômica 
e de qualidade assistencial; e compreender o cenário das dificuldades de não inclusão das 
próteses dentárias removíveis no rol de procedimentos obrigatórios da ANS com vistas à 
integralidade assistencial odontológica. 

É relevante mencionar que a pesquisadora possui vínculo funcional com a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar e ocupa cargo de Especialista em Regulação de Saúde 
Suplementar. É importante frisar que não existe incentivo ou financiamento por parte da ANS 
para realização dessa pesquisa. Toda elaboração e desenvolvimento do projeto são de 
responsabilidade da pesquisadora, não refletindo o posicionamento técnico-ideológico da 
instituição que regula planos de saúde.  

Sua participação nesta pesquisa qualitativa consistirá em responder a um questionário 
semi-estruturado que envolve questões relativas aos processos gerenciais e assistenciais das 
operadoras exclusivamente odontológicas encarregadas da execução das ações de saúde, 
compreendendo as tecnologias utilizadas no dia-a-dia de suas ações. Para esse momento será 
utilizado um gravador para posterior transcrição das falas. 

A pesquisadora identifica relativo grau de vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa, 
principalmente no que diz respeito à relação de dependência e o caráter profissional dos 
indivíduos envolvidos. Assim, é importante destacar que a identidade dos atores entrevistados 
não serão reveladas e as informações que apresentarem algum risco serão retiradas da 
pesquisa. Não há benefício direto para o participante. Trata-se de uma abordagem qualitativa 
que visa compreender as experiências das operadoras que oferecem ou não como cobertura 
assistencial as próteses removíveis nas suas práticas mercadológicas. A relevância da pesquisa 
está voltada para o interesse do coletivo de indivíduos envolvidos no processo saúde-doença-
cuidado, principalmente em relação aos atores envolvidos com saúde suplementar. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 
sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 
identificação.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional 
do pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento. 
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______________________________________ 
Pesquisador Responsável pelo projeto: Cátia Mantini 

Instituição:  Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Saúde da Comunidade 
(CMS), Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC). 
Endereço Institucional do Pesquisador Responsável: Rua Marques do Paraná; 303 – 

Instituto de Saúde da Comunidade, Anexo ao HUAP, CEP 24030-210, E-mail: 

catia.mantini@gmail.com 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em que o Pesquisador Registrou o Projeto de 

Pesquisa: CEP Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), Rua 

Marques do Paraná, 303 / 2º andar (Frente) – HUAP, CEP 24030-215. Tel. (21) 26299189. E-

mail: ética@vm.uff.br 

 
 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar. 

 
_________________________________________ 
Sujeito da pesquisa 
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ANEXO I  - Descrição dos procedimentos do Rol odontológico do Anexo I da  RN 154 de 5 DE JUNHO DE 2007 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



125 
 

 
 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



126 
 

 
 
 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
   

  



127 
 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  



128 
 

 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



129 
 

 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



130 
 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 



131 
 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

  

 


