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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo buscar evidência de seleção adversa na 

carteira individual do plano de saúde estudado, e discutir futuros possíveis 

problemas que esse tipo de fenômeno pode causar às operadoras de plano de 

saúde, pois após a regulação desse setor esse problema se tornou mais frequente 

no cotidiano dessas empresas. Foram analisadas, para efeito de comparação, a 

carteira coletiva empresarial com coparticipação e a individual com coparticipação, e 

foi encontrada uma evidência de uma possível seleção adversa na carteira 

individual. Foram utilizados testes estatísticos para a tomada das conclusões. 

Através da frequência de internação das duas carteiras observou-se um 

comportamento diferente da carteira individual em relação à coletiva, notando uma 

média de utilização de internação superior na primeira carteira. Uma das possíveis 

maneiras de evitar esse tipo de assimetria de informação são as operadoras de 

plano de saúde adotarem um método para o melhor conhecimento do seu público, a 

fim de se prevenir contra possíveis problemas financeiros-atuariais, resultantes da 

assimetria de informação.  

 

 

Palavras-chave: assimetria de informação, seleção adversa, operadoras de planos 

de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to seek evidence of adverse selection in a portfolio of 

the individual health plan studied, and discuss the possible future problems that this 

kind of phenomenon could cause to health insurers, since after the regulation of this 

sector this problem became more frequent in the daily life of these companies. We 

have analyzed, as a way of comparison, the portfolio of a collective and an individual 

plan, both with co-insurance, and found evidence of a possible adverse selection in 

the individual portfolio. Statistical tests were used for making conclusions. By 

analyzing the frequency of hospitalization of the two portfolios it is noticed a different 

behavior of individual portfolio in relation to collective, noting an average utilization of 

inpatient higher in the first portfolio. One way to avoid this type of information 

asymmetry is the health plan operators to adopt a method of knowledge of your 

audience through guard against possible financial and actuarial problems caused by 

this mismatch of information. 

Key words: information asymmetry, adverse selection, health insurance plans.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, devido à precariedade do Sistema Único de Saúde - SUS, 

muitas pessoas recorrem a algum plano de saúde para se resguardarem em relação 

a eventos fortuitos, que possam gerar prejuízo às saúde física e financeira. Tal fato 

gerou uma expansão do mercado de saúde suplementar, tornando-se necessária a 

criação de algumas medidas reguladoras. 

 Em meio a mudanças e a espera de dez anos em tramitação no 

Congresso Nacional, o marco regulatório foi finalmente aprovado em 1998, 

encerrando o período de ausência de normas específicas para a atuação no setor de 

saúde suplementar. A lei nº 9.656/98, editada sob a forma de Medida Provisória e 

que atualmente vigora sob a sua 44ª edição, e posteriormente a lei nº 9.961/00, que 

criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, formam juntamente com as 

regulamentações infralegais, o arcabouço legal deste segmento. 

A principal intenção da criação desse órgão regulador foi proteger o 

consumidor dos planos de saúde suplementar, principalmente os individuais, através 

de medidas como: proibição da rescisão unilateral dos contratos por parte das 

operadoras; controle governamental dos reajustes de preços dos planos de saúde 

individual; proibição de seleção de risco por doença ou lesão pré-existente e preços 

limitados pela regra de faixas etárias. 

Ao objetivar esse protecionismo, entretanto, o real efeito dessas medidas 

foi a redução de ofertas de novos planos, algo que dificultou a adequação desses 

planos à realidade socioeconômica de alguns participantes. 

Os grandes problemas dessas novas medidas são os efeitos que elas 

podem trazer para eficiência do mercado e a saúde financeira das seguradoras. 

Neste cenário, surgiu um fenômeno conhecido como seleção adversa, ocasionado 

pela impossibilidade dos planos de saúde individualizarem os contratos, devido à 

assimetria de informação. Com tal condição, as seguradoras se obrigaram a cobrar 

o mesmo prêmio para todos os participantes, excluindo do plano os segurados 

saudáveis e permanecendo apenas ou em maioria os de alto risco. O surgimento da 

seleção adversa decorre justamente disto, quando se predomina no plano os 

indivíduos de alto risco. 

 A seleção adversa ocorre quando existe assimetria de informação entre o 

segurador e o segurado, inviabilizando um estudo sobre o risco de cada segurado. 
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Se uma empresa é incapaz de estimar esse risco individual, a única forma de 

precificar o prêmio é cobrando um preço médio entre todos os participantes. Isso 

acaba sendo desfavorável aos participantes saudáveis e com baixa frequência de 

sinistralidade. 

A baixa expansão da oferta, comparativamente à enorme demanda 

potencial por estes produtos, além de ser um fator de pressão adicional sobre os 

preços, pode significar um equilíbrio perverso dificultando a entrada de novos 

consumidores neste setor e expulsando aqueles com um bom nível de saúde (e 

menor risco assistencial), mas que não conseguem ajustar os preços dos planos às 

suas restrições orçamentárias e aos seus riscos. Neste caso extremo, os 

consumidores de alto risco podem expulsar do mercado os consumidores de baixo 

risco.  

O objetivo deste trabalho é investigar a existência de seleção adversa nos 

planos de saúde individuais, utilizando dados de diferentes carteiras dos tipos 

individuais e coletivo empresarial, bem como a frequência de consultas, exames e 

principalmente internações, notando a diferença no nível de ocorrência entre os dois 

tipos de planos a fim de identificar alguma evidência de seleção adversa nas 

carteiras avaliadas. 

Além desta seção trabalho foi estruturado da seguinte forma: o capítulo 2 

contextualiza assimetria de informação, como foco na seleção adversa, o capítulo 3 

apresenta os aspectos gerais dos planos de saúde e do respectivo mercado, 

comentando sobre o SUS, criação da ANS, regulação dos planos e efeitos da 

seleção adversa, o capítulo 4 enfatiza a metodologia utilizada, fonte de dados, 

tratamento dos dados resultados e discussão, e por fim o capítulo 5, considerações 

finais, traz as conclusões e a importância da identificação da seleção adversa para 

as OPS. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O objetivo deste capítulo é explicar a teoria que norteia a questão da 

seleção adversa, e descrever alguns estudos que tratam do problema, com ênfase 

na área de seguros saúde.  

 

2.1 Assimetria de Informação 

 

O termo assimetria de informação surgiu na economia e foi explicado 

como um fenômeno que ocorre quando há uma transação financeira entre dois 

agentes, sendo uma das partes detentora de informações superiores 

qualitativamente e/ou quantitativamente em relação à outra parte.  

Akerlof (1970), por exemplo, estudando sobre a assimetria da informação, 

analisou o mercado de carros usados nos Estados Unidos, evidenciando as trocas 

de mercado. Nesse sentido, por exemplo, quem tem interesse em comprar um carro 

não sabe se este está em perfeito estado, somente o vendedor detém essa 

informação.  

O mesmo se observa nas relações de contratos firmados entre segurados 

e seguradoras de saúde, onde o contratado tem informações privilegiadas em 

comparação ao contratante. As pessoas, ao contratarem planos ou seguros de 

saúde, sabem muito mais a respeito da sua própria saúde do que qualquer 

companhia seguradora. Mesmo utilizando mecanismos como realização de exames, 

questionários, exclusão de tratamento a doenças pré-existentes e de alto custo, é 

difícil mensurar o risco de cada segurado.  

A assimetria da informação é, portanto, um dos principais problemas que 

ocorre no mercado de saúde suplementar devido às informações divergentes 

existentes entre os agentes. De acordo com Maia (2004), o mercado de bens e 

serviços da saúde possui três características diferenciadas dos demais tipos de bens 

e serviços: o ambiente de incerteza, a presença de informação assimétrica e o 

ambiente de mercado nos quais os bens e serviços e saúde são consumidos. 

Godoy (2004) sugere que o ideal seria que cada usuário adquirisse 

contratos que revelassem seus custos reais esperados, mas esse é o grande 

desafio imposto pela assimetria de informação. Contratos completos que busquem 

minimizar as perdas de bem-estar devido a essa falha seriam os ideais.  
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Conforme Palermo e Portugal (2003), a assimetria de informação gera 

uma ineficiência, podendo levar até mesmo ao colapso de algum mercado. Quando 

há a presença de informação assimétrica, a troca desejável que se espera no 

mercado deixa de funcionar. Segundo Simões (2003), foi com esse modelo que 

Akerlof procurou demonstrar as principais consequências geradas através dessa 

falha de mercado, que se traduzem em problemas para o bem-estar dos agentes 

econômicos, como a seleção adversa e o risco moral, explicados  a seguir.  

 

2.2 Seleção Adversa 

 

Uma primeira consequência da assimetria de informação é a seleção 

adversa, objeto de estudo deste trabalho. De acordo com Maia (2004), seleção 

adversa é um problema ex-ante (antes) ao estabelecimento do contrato, consistindo 

na seleção, por parte da seguradora, de indivíduos com risco maior que o risco 

médio da população. 

 O termo “seleção adversa” foi apropriadamente bem empregado já que 

se refere justamente a uma coletagem de clientes adversa, adversa para a 

seguradora ou administradora, já que este tipo de seleção realizada por parte dos 

usuários em potencial faz com que estes compradores sejam, na maioria, indivíduos 

de alto risco. De fato, uma seleção de usuários contrária, desfavorável e adversa à 

intenção inicial da operadora, que deseja ter o máximo que puder de clientes de 

baixo risco. 

A presença da seleção adversa fará com que o preço do seguro aumente. 

Ao elevar os preços das primeiras faixas etárias, isso pode inibir a aquisição de mais 

apólices por parte desse grupo, que estaria disposto a pagar pelos serviços caso o 

valor do prêmio fosse justo. 

Como há o enfraquecimento do sistema mutualista1, haverá redução dos 

indivíduos de baixo risco até o ponto em que só restarão os de alto risco. O 

resultado será um processo progressivo de aumento de preços, o que poderá 

acarretar na extinção desse mercado, pois os preços ficariam excessivamente altos 

(GODOY, 2004). 

                                            
1
  Sistema de financiamento de planos em que alguns (maioria) indivíduos são responsáveis pela 

maior parte do custeio, e os demais são beneficiados, pois o prêmio pago por eles não seria 
suficiente por si só para arcar com os gastos das Operadora de Plano de Saúde. 
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No mercado de seguro saúde, a seleção adversa ocorre quando existe 

assimetria de informação entre a empresa e o segurado, no que diz respeito ao risco 

que este representa para a operadora. Se uma empresa não identifica de forma 

precisa os riscos que o consumidor pode causar ao plano, e consequentemente o 

custo, só lhe resta cobrar um preço médio para todos os agentes desse plano. 

Dessa forma, fica claro a vantagem que um indivíduo de alto risco tem em relação a 

outro de baixo risco, estando o primeiro mais propenso a adquirir o plano (ALVES, 

2007 p.). 

A teoria sobre seleção adversa em mercados de seguros foi introduzida 

por Rothschild e Stiglitz (1976), onde, segundo estes autores, em um mercado onde 

há dois tipos de indivíduos: os de alto risco e os de baixo risco, será difícil encontrar 

um equilíbrio financeiro, pois ambos os tipos de indivíduos conhecem seus riscos e 

os melhores planos para suas necessidades. Nesse caso, o plano mais generoso 

(maior rol de procedimentos) ficaria em amplo desequilíbrio, pois apenas participaria 

indivíduos de alto risco, inexistindo o mutualismo. 

Cutler e Reber (1998) estimam as perdas decorrentes do processo de 

seleção adversa e os ganhos decorridos da competição nesse mercado. Esses dois 

processos constituem um trade-off: Quando o tipo de consumidor afeta os custos, a 

competição entre as seguradoras pode ter resultados ambíguos. Permitir que os 

indivíduos escolham entre planos concorrentes pode alocá-los de forma apropriada 

e permitir, através de incentivos, que ocorra o provimento eficiente.  

Cutler e Zeckhauser (2000 apud Maia 2004, p. 25) avaliam os efeitos da 

seleção adversa a partir do modelo inicial de Rothschild e Stiglitz (1976) e sugerem 

uma extensão sem separações de grupos de risco. Três modelos foram 

desenvolvidos. O primeiro deles, o modelo básico inicial de equilíbrio com separação 

teve um equilíbrio ineficiente. Supõe-se dois tipos de participantes e dois tipos de 

plano. O plano moderado feito para os participantes de baixo risco e o plano 

generoso para os de alto risco. Como há livre escolha de planos entre esses 

participantes, a maioria deles pode optar pelo plano moderado (equilíbrio 

agregador), havendo aí um certo desequilíbrio, pois os indivíduos pagam os custos 

de acordo com a média deles, e não baseado no custo individual. 

Nessa situação, há a possibilidade de alocação dos participantes 

baseadas no equilíbrio separador.  O subsídio cruzado e a manipulação de planos 

são mecanismos utilizados para esse fim. O principal objetivo desses equilíbrios é 
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separar os participantes de acordo com seus níveis de risco. O subsídio cruzado, 

através de uma taxação adicional ao prêmio pago pelo plano moderado, tem como 

meta cobrir os gastos do plano generoso, tornando o plano mencionado atrativo para 

os participantes de alto risco e o plano moderado vantajoso para os de baixo risco, 

pois a concentração desse tipo de risco reduzirá o valor do prêmio. 

Já a manipulação de planos sugere que o participante induza seu nível de 

risco através do plano escolhido.  É posto no mercado dois tipos de plano, o plano 

básico e o generoso. Imagina-se que os indivíduos de baixo risco escolham o plano 

básico e os de alto risco o plano generoso. Nesse cenário, embora tenha um plano 

moderado no mercado, este não ia ser aderido pelos participantes de baixo risco. 

Apesar disso, esse tipo de participante pode ser mais vantajoso para o plano 

moderado, pois diminuiria o risco da população do plano. 

Outro modelo proposto por Cutler e Zeckhauser (2000) propõe um plano 

moderado e um generoso. Em um primeiro momento os indivíduos se dividirão entre 

os dois planos, havendo um equilíbrio separador. O prêmio pago pelos planos 

recebe a influência da expectativa dos gastos de cada um e pela frequência de 

eventos. Em um segundo momento, os participantes de baixo risco que estão no 

plano generoso se deslocarão para o plano moderado, deixando o primeiro com uma 

concentração de participantes de alto risco, originando a seleção adversa. Como 

consequência desse fenômeno, o plano aumentará o prêmio até que fique inviável 

para os participantes, levando-o a extinção. Esse processo é conhecido como efeito 

espiral. 

Diante das situações expostas, é evidente que a seleção adversa pode 

ser perversa para os participantes de alto risco, haja vista que arcar com as 

condições necessárias para sua saúde sem o mutualismo fica insustentável, tendo o 

participante, como alternativa única, migrar para um plano inferior as suas 

necessidades. 

Sapelli e Vial (2003) analisam a presença de seleção adversa no sistema 

de saúde do Chile. A base de dados utilizada é a Pesquisa Socioeconômica 

Nacional (CASEN Survey) de 1996. A seleção é mensurada por características de 

risco observáveis e não observáveis. As características de risco são aquelas que se 

referem a um aumento na utilização do serviço de saúde. Para analisar a seleção 

não observável (a seleção não observável é sinalizada por uma correlação positiva 

entre a probabilidade de ter plano e a utilização dos serviços de saúde) são 
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consideradas duas variáveis de utilização: consultas médicas e dias de 

hospitalização. A decisão de adquirir um plano de saúde é avaliada dentro de dois 

segmentos da população: trabalhadores dependentes, que optam entre adquirir 

plano público ou privado e trabalhadores independentes que decidem, 

voluntariamente, comprar ou não um seguro de saúde. O modelo é estimado por 

máxima verossimilhança com informação completa. Os principais resultados indicam 

a presença de seleção para atributos não observáveis contra as seguradoras para 

trabalhadores independentes e contra o seguro público para dependentes. Esses 

resultados são observados no modelo que considera a utilização de dias de 

internação. 

Na literatura nacional, devido à restrita disponibilidade de base de dados, 

ainda são poucos os estudos empíricos brasileiros que analisam os incentivos entre 

os agentes no mercado de seguros de saúde, especificamente a seleção adversa. 

Um estudo pioneiro foi desenvolvido por Alves (2003). O trabalho consiste em uma 

adaptação do teste para seleção adversa proposta por Chiappori e Salanié (2000). O 

teste consiste na estimação de duas equações de probabilidade, onde a 

interdependência condicional entre os resíduos dos modelos indica a presença de 

seleção adversa. A primeira equação é a probabilidade de escolha do contrato e a 

segunda a probabilidade de utilização. 

A base de dados utilizada foi a PNAD de 1998. Na equação de 

probabilidade de escolha, o indivíduo opta entre adquirir um plano de saúde do tipo 

amplo em contraposição a um plano do tipo mínimo, na equação de probabilidade 

de utilização, ele escolhe entre utilizar ou não o serviço de atenção à saúde. A 

variável de utilização é construída a partir de um índice que incorpora diferentes 

dimensões de utilização do serviço, então o autor estabelece um ponto que separa 

indivíduos que utilizaram o plano de saúde e que não utilizaram. Os resultados do 

teste indicam ausência de seleção adversa no mercado brasileiro de saúde 

suplementar para essa base de dados. 

 

2.3 Risco Moral 

 

Diferentemente da seleção adversa, o risco moral é observado em 

momento posterior ao do contrato. Conforme definiu Stancioli (2002), é um tipo de 



 

 

20 

oportunismo caracterizado pela tendência dos agentes econômicos de alterarem seu 

comportamento após o estabelecimento de um contrato.  

O risco moral é caracterizado como a sobreutilização dos serviços 

médicos quando o segurado possui tal cobertura, ou seja, os indivíduos que 

possuem algum tipo de plano de saúde tendem a visitar os médicos com uma 

frequência bem maior. 

Algo feito pelas operadoras de saúde e que tem sido eficaz é a execução 

de contratos com a presença de coparticipação, evitando gastos desnecessários por 

parte dos usuários, já que qualquer despesa seria rateada. 

Esse termo “risco moral” foi utilizado pela literatura para conceituar as 

atitudes realizadas pelo usuário que viessem a aumentar o custo para a operadora, 

sendo associada a essas atitudes, uma alteração de comportamento e desvios nos 

padrões éticos (GODOY, 2004).  

Arnott e Stiglitz (1991) também afirmam que quanto maior for a cobertura 

do plano, maior o incentivo para que os indivíduos se tornem descuidados em 

relação à medidas preventivas de cuidado à sua saúde. Assim, esses agentes que 

possuem informações, as quais o principal não tem conhecimento, transferem os 

seus gastos para outros contratantes, um problema pós-contratual que causa 

impactos no bem-estar social. 

Nishijima (2007) afirma que o fato de possuir plano de saúde é um 

provável causador do risco moral. Ao saber que tem cobertura completa de qualquer 

sinistro, por natureza o segurado se resguarda bem menos que em momentos 

anteriores ao contrato de seguro. Por exemplo: um simples desconforto ou dor em 

alguma parte do corpo poderiam ser solucionados com um remédio, mas o segurado 

prefere ir à emergência. 
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3 ASPECTOS GERAIS DOS PLANOS DE SAÚDE E DO MERCADO DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR 

 

3.1 Sistema de Saúde Brasileiro 

 

A atenção à saúde, no Brasil é realizada de três formas: particular, 

sistema público (SUS) e o sistema de assistência suplementar a saúde. O sistema 

público atende a maior parte da população, o sistema de assistência suplementar 

atende entre 18% e 25% e finalmente, temos o atendimento exclusivamente 

particular que é responsável pela minoria dos atendimentos (GODOY, 2004). 

Na década de 80, o Sistema de Saúde Brasileiro passou por mudanças 

na sua composição, tanto pública como privada. Junto com a Constituição de 1998, 

veio a criação do Sistema Único de Saúde – SUS e a necessidade de se regular o  

setor de saúde suplementar. 

Até o ano de 1998, o mercado de saúde suplementar funcionou como um 

mercado qualquer (PALERMO E PORTUGAL, 2003). Esse ano foi justamente o 

marco inicial para a regulamentação do setor, quando foi criada a Lei nº 9.656/98, 

seguida da criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em janeiro 

de 2000, com a promulgação da Lei nº 9.961. 

 

3.1.1 Sistema Único de Saúde – SUS 

 

Em 1988 foi promulgada a atual Constituição Federal e com ela, o 

Sistema Único de Saúde (SUS), de caráter universal, integral e sem contrapartida 

financeira por parte dos usuários, conforme expressamente escrito em seu artigo 

196:  

 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). 

 
Esse sistema é composto por hospitais públicos e privados, bem como 

hospitais universitários do Ministério da Educação, formando assim um sistema de 

abrangência nacional, sendo financiado pelos três níveis de governo (federal, 

estadual e municipal) (GODOY,2004). 
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Entretanto, a implantação desse moderno sistema de saúde não foi 

precedida de investimentos suficientes para ampliar a oferta frente à demanda 

universal, transformando-o num modelo de saúde pública ineficiente, gerando assim 

enormes e demoradas filas além da redução da qualidade da saúde pública aos 

contribuintes de baixa renda. Por outro lado, as classes médias e a alta aumentaram 

a demanda por planos e seguros de saúde privados, fortalecendo e motivando a 

entrada no mercado das operadoras de planos de saúde que contava com uma 

demanda de 24% da população brasileira em dezembro de 2010.  

Assim disse Godoy, 2004: 

 
Apesar da Constituição Federal estabelecer, em seu artigo 196, que "a 
saúde é direito de todos e dever do Estado", não existem recursos físicos, 
orçamentários e humanos suficientes para tornar isto uma realidade, assim 
existem longas filas de espera. Ao tornar o acesso aos serviços de saúde 
mais moroso ocorre um incentivo indireto aos indivíduos procurarem formas 
alternativas de atendimento, seja através do sistema de saúde suplementar 
ou do financiamento total com recursos próprios. 

 

 

3.1.2 O Setor de Saúde Suplementar no Brasil 

 

Na década de 1960, várias categorias trabalhistas passaram a dispor de 

planos de saúde; tais como trabalhadores de estatais, bancários, instituições do 

governo federal, dentre outras. 

Também durante esse período, ocorreu a unificação de todas as IAPs 

existentes, originando assim o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). O 

novo modelo desagradou àquelas categorias de maior poder econômico, haja vista 

que uniformizou os benefícios e ampliou o atendimento àqueles não contemplados, 

expandiu-se a demanda por serviços de saúde da qual a oferta de prestação de 

serviços do setor manteve-se relativamente limitada. Essa demanda reprimida 

gerada pela ineficiência da rede pública de saúde motivou o crescimento do 

mercado de prestação de serviços privados de saúde, como alternativa à precária 

assistência médica prestada pelo poder público. 

Após passarem por um período de hiperinflação, nas décadas de 1980 e 

90, as operadoras de planos de saúde antigas e as várias ingressantes no mercado 

tiveram como principal objetivo atrair receita financeira, deixando de lado a 

prestação de saúde efetiva e preterindo o investimento em capital humano. 
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No entanto, foi nesse período, entre 1987 e 1994, que houve um 

crescimento de 73,4% da população beneficiada, que passou de 24,4 milhões de 

segurados para 42,3 milhões. Esse crescimento expressivo do consumo de planos 

privados de saúde, talvez represente a insegurança dos consumidores frente à 

perda do poder aquisitivo causado pelo alto índice inflacionário do período, 

antecipando o pagamento por eventuais problemas de saúde, via mensalidades, 

contornando a desvalorização de sua renda. 

Segundo dados mais recentes, de setembro de 2012, 48,7 milhões de 

beneficiários estavam vinculados à planos de assistência médica, com crescimento 

de 0,50% em relação aos dados corrigidos do trimestre anterior (48,4 milhões) . Em 

relação ao mesmo mês do ano anterior, o número de beneficiários variou 2,92%. A 

Tabela 1 a seguir ilustra esse crescimento ao longo dos anos, entre 2000 e 2012 

(ANS, 2012). 

 

Tabela 1 - Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial  

do plano (Brasil - 2000-2012) 

 

Fonte: ANS (2012) 
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3.1.2.1 Regulação do Setor de Saúde Suplementar e Criação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS 

 

Com a ineficiência do SUS e o aumento do número de beneficiários, o 

setor de saúde suplementar externou diversas falhas e precisou ser regulado. Essa 

regulação, com exceção das seguradoras, que já se submetiam à regulação da 

SUSEP, começou com a criação da Lei nº 9.656/98, tendo como objetivos principais: 

assegurar aos consumidores de planos privados de assistência à saúde cobertura 

assistencial integral e regular as condições de acesso; definir e controlar as 

condições de ingresso, operação e saída das empresas e entidades que operam no 

setor; definir e implantar mecanismos de garantias assistenciais e financeiras que 

assegurem a continuidade da prestação de serviços de assistência à saúde 

contratados pelos consumidores; dar transparência e garantir a integração do setor 

de saúde suplementar ao SUS e o ressarcimento dos gastos gerados por usuários 

de planos privados de assistência à saúde no sistema público; estabelecer 

mecanismos de controle dos abusos de preços; e definir o sistema de 

regulamentação, normatização e fiscalização do setor privado de saúde. 

Antes da criação dessa lei, era recorrente a existência de abusos como: 

reajustes elevados e abusivos, exclusões de coberturas para certas doenças, 

cancelamentos unilaterais de contratos, incertezas quanto a continuidade da 

prestação dos serviços, dentre outros (ANDRADE, 2002). 

No Art. 11, a Lei 9.656/98 vedou a exclusão de coberturas a lesões pré-

existentes depois de 24 meses da assinatura do contrato. Além disso, a Lei definiu 

as segmentações assistenciais. Os planos e seguros de saúde são definidos nas 

classes ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia, e odontológico, além das 

respectivas combinações. 

Na Figura 1 podem ser observadas algumas das mudanças mencionadas 

anteriormente. 
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Figura 1 – Análise superficial das mudanças após a Regulamentação. 

 

Fonte: ANS (2003) 

 

Uma demonstração de como os planos antes da Regulamentação eram 

desfavoráveis aos beneficiários está ilustrado no Gráfico 1, quando o número de 

adesões à planos novos, ou seja, após a regulamentação, aumentou. 

 

Gráfico 1  – Distribuição dos beneficiários por época de contratação. 

 

Fonte: DIDES/ANS (2003) 
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Dando continuidade à regulamentação do setor, em janeiro de 2000 foi 

criada a Lei 9.961, responsável pelo surgimento da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS. Em seu artigo 3º expressa: 

 

Art. 3
o
 A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do 

interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as 
operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 
consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no 
País. 
 

 

Em 27 de outubro deste mesmo ano, através da Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 39, a ANS classificou as operadoras em oito modalidades: 

administradoras, cooperativas médicas, cooperativas odontológicas, instituições 

filantrópicas, autogestões, seguradoras especializadas em saúde, medicina de grupo 

e odontologia de grupo. No final do ano de 2011, o número de operadoras 

registradas em atividade chegou a 1.608, onde 73,38% eram classificadas como 

médicos-hospitalares e 26,62% exclusivamente odontológicos, conforme pode-se 

observar no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Nº de registros por tipo de 

operadoras em atividade - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANS (2012) 

 

Outra alteração marcante advinda da criação da regulamentação foi a 

definição de reajuste através das sete faixas etárias: de 0 a 17 anos; de 18 a 29 

anos; de 30 a 39 anos; de 40 a 49 anos; de 50 a 59 anos; de 60 a 69 anos; e acima 
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de 70 anos (sendo o valor da mensalidade da última faixa inferior a seis vezes o 

valor da primeira faixa e o valor das faixas reajustadas). 

Em 2004, com o Estatuto do Idoso, no qual os beneficiários a partir de 60 

anos não podem sofrer reajuste por motivo da idade, a ANS modificou as faixas para 

a seguinte forma: 0 a 18 anos; de 19 a 23 anos; de 24 a 28 anos; de 29 a 33 anos; 

de 34 a 38 anos; de 39 a 43 anos; de 44 a 48 anos; de 49 a 53 anos; de 54 a 58 

anos; e acima de 59 anos.  

Além do critério já existente, foi criado o seguinte: a variação entre a 

sétima faixa (de 44 a 48 anos) e a décima faixa (acima de 59 anos) não pode ser 

superior à variação entre a primeira faixa (0 a 18 anos) e a sétima faixa (de 44 a 48 

anos). Dessa forma, os planos antigos são reajustados conforme as faixas etárias e 

a determinação de índice descriminado no contrato. Os planos novos e adaptados, 

contratados no período do dia 1 º de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2003, são 

reajustados conforme as 7 faixas etárias, obedecendo o critério de que os 

beneficiários de idade superior a 60 anos e com um tempo de permanência acima 

de 10 anos, não sofrerão reajuste. Já para os planos novos e adaptados, 

contratados a partir do dia 1º de janeiro de 2004, o reajuste é dado conforme as 10 

faixas etárias. 

Uma importante mudança na regulação dos planos foi a RN n°. 167/2008, 

publicada dia 10 de Janeiro de 2008, que passou a vigorar desde o dia 02 de abril 

de 2008 e traz a nova versão do Rol de Procedimentos obrigatórios dos planos de 

saúde, acrescentando mais de 100 novos procedimentos, que são válidos para 

todos os contratos regulamentados, ou seja, firmados após 1° de Janeiro de 1999. 

Embora este fato tenha dado a sensação de melhora na cobertura dada 

pelas operadoras, há opiniões divergentes quanto a mudança. Segundo o diretor de 

Comunicação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 

(SBPC/ML), Dr. Murilo Melo, a Agência não agiu com muita veemência. A literatura 

médica mundial indica que mais de 70% das decisões médicas são tomadas com 

base nos exames laboratoriais e que a cada consulta surgem novos e importantes 

exames. A nova resolução só acrescentou sete exames, a saber : Análise de DNA 

para diversas doenças genéticas; Fator V Leide, Análise de mutação; Hepatite B – 

Teste quantitativo; Hepatite C - Genotipagem; HIV, Genotipagem; Dímero D; e 

mamografia digital.  
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A validade da RN 167/08 é retroativa a todos os planos firmados após 1° 

de Janeiro de 1999, e estes, não poderão ter seus valores acrescidos justificando o 

novo rol, salvo quanto às novas vendas. Um desequilíbrio financeiro pode surgir, 

pois os custos desses novos procedimentos não foram previstos nos cálculos 

atuariais, sendo a operadora a responsável pelo ônus. Conforme a ANS o impacto 

nos custos das operadoras de plano de saúde não será tão significativo, 

principalmente a longo prazo, pois alguns desses exames inseridos no rol de 

procedimentos são de prevenção, diminuindo a incidência de consultas, exames e 

internações. 

As novidades decorrentes da RN 167/08 trazem consigo um quantitativo 

de usuário sem potencial cujos riscos estariam sendo assumidos pelas operadoras. 

Podemos citar também o fato de que, a magnitude que este fato jurídico ganhou 

junto à mídia deve ter gerado uma euforia nos usuários que fariam com que 

utilizassem os planos, a princípio imediato, de forma desnecessária. 

Segundo o Presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo 

(Abramge), Arlindo de Almeida, empresas menores poderão quebrar diante de 

custos que não devem ser repassados para o consumidor. 

Por fim, com relação a forma de contratação de um plano de saúde, esta  

pode ser feita de duas maneiras: através de um plano Individual/Familiar, 

direcionado ao mercado de pessoa física, e de um plano Coletivo, destinado à 

comercialização para pessoa jurídica. Os Gráficos 3 e 4 apresentam a pirâmide 

etária mais recente dos beneficiários de planos privados individuais e coletivos, 

respectivamente. 

Após a regulação, houve a necessidade de classificar os planos por época 

de contratação, pois os planos novos viriam com novas particularidades e 

características. Os planos antigos, contratados antes da Lei nº 9.656/98, são 

aqueles divididos ainda em sete faixas etárias, com vigência e comportamento 

consoante aos contratos firmados. Já os planos novos são aqueles contratados a 

partir do dia 1º de janeiro de 1999, com regras novas e planos divididos em 10 

faixas. Existem ainda os planos adaptados, o qual são planos antigos que se 

adequaram à lei da regulamentação. 
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Gráfico 3 - Pirâmide etária dos beneficiários de planos privados individuais de 

assistência médica, por época de contratação do plano (Brasil - setembro/2012) 

 

 
Fonte: ANS (2012) 

 

Gráfico 4 - Pirâmide etária dos beneficiários de planos privados coletivos de 

assistência médica, por época de contratação do plano (Brasil - setembro/2012) 

 

Fonte: ANS (2012) 

 

Com a Resolução Normativa nº 254 da ANS de maio de 2001, foi possível 

a migração dos planos individuais e coletivos para os planos novos, tendo mais 

segurança e cobertura nos procedimentos garantidos pela ANS, ausência de 

recontagem de carência e readequação das faixas etárias, conforme o Estatuto do 
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Idoso. A Tabela 2 mostra os beneficiários de planos privados de assistência medica, 

por época de contratação do plano. 

 

Tabela 2 - Beneficiários de planos privados de saúde, por época de contratação do 

plano, segundo cobertura assistencial e tipo de contratação do plano. 

 

Fonte: ANS (2012) 

 

 

  



 

 

31 

3.1.3 Seleção Adversa no Mercado de Saúde Suplementar 

 

A regulação do mercado de saúde suplementar, através da lei nº 

9.656/98, editada sob a forma de Medida Provisória, dificultou os mecanismos 

utilizados pelas seguradoras e o fenômeno seleção adversa apareceu com mais 

frequência no cotidiano dos planos de saúde. 

 

3.1.3.1 Impactos da Seleção Adversa no Mercado de Saúde Suplementar 

 

Conforme mencionado no Capítulo 2, o problema principal do mercado de 

planos ou seguros de saúde é que o conhecimento do estado de saúde por parte da 

seguradora em relação ao segurado é essencial para a eficiência do mercado, pois o 

risco individual pode afetar significamente o custo do plano ou seguro de saúde 

(GODOY,2004). 

O aparecimento da seleção adversa gera um grande aumento nas 

despesas das OPS, no sentido de que torna o plano mais atrativo para os 

beneficiários de alto risco. A característica “homogênea” desse plano eleva seu 

preço e dificulta a entrada de pessoas saudáveis e com baixo risco de ocorrência.  

Essa seleção prejudica a base de sustentação econômica dos planos e 

seguros, o mutualismo, na qual a maioria dos contratados contribui para que poucos 

utilizem o plano, tornando as operadoras de plano capazes de custearem as 

despesas médicas e hospitalares. 

Dessa forma, indivíduos doentes e idosos, perfil indesejado pelas OPS, 

acaba sendo o majoritário, gerando maiores custos ao plano. O resultado disso será 

um processo progressivo de aumento de preços, podendo ocasionar a extinção do 

mercado, haja vista que os preços ficariam excessivamente altos 

(GODOY,2004,p.10). 

Nessa situação, os preços das primeiras faixas etárias aumentam, 

dificultando a entrada de indivíduos potencialmente mais saudáveis e que seria o 

perfil desejado pelas OPS. Essa realidade é mostrada no Gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Cobertura por Planos de Saúde segundo a faixa etária. 

 

Fonte: PNAD (2003) 

 

Observa-se que a faixa etária que foi mais atraída após a regulação 

encontra-se com sessenta e cinco (65) anos ou mais, representando um maior risco 

para as OPS. 

 

3.1.3.2 Soluções para proteção do Mercado de Saúde Suplementar 

 

Diante de tantos problemas e impossibilidade de maior proteção do 

mercado, novos mecanismos foram apontados como solução para a minimização da 

seleção adversa. 

Já que os planos ou seguradoras de saúde não conseguem maiores 

informação de seus segurados, era interessante desenvolver um mecanismo que 

induzisse o indivíduo a revelar suas características. A ideia era que fossem 

oferecidas a esses segurados, várias opções de contrato, do mais simples ao mais 

amplo. Um indivíduo que escolhesse um contrato amplo, com direito a um maior 

número de procedimentos, deveria ser um indivíduo de alto risco. Esse tipo de 

procedimento mostrou-se superior, em relação à eficiência de mercado, àquele que 

era cobrado um preço médio para cada segurado. 

Outra alternativa para a minimização da seleção adversa são os planos 

coletivos para empresas, o chamado Plano Coletivo Empresarial. Dessa forma o 

plano terá uma população heterogênea e com riscos variados, “neutralizando” a 

seleção adversa. 
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4 METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

4.1 Introdução 

 

A ideia proposta nesse trabalho de buscar evidência de seleção adversa 

nos planos de saúde parte do princípio que os planos individuais estão mais 

suscetíveis ao problema dessa seleção, pois o segurado adquire o plano de forma 

voluntária, e sabe perfeitamente dos seus riscos. Já o plano coletivo empresarial, o 

segundo tipo de plano avaliado, tem possibilidades menores de ocorrência de 

seleção adversa, pois os planos não são firmados de forma voluntária, e por ser 

coletivo, geram uma heterogeneidade na seleção de risco. 

Além do fato dos planos coletivos empresariais serem heterogêneos, 

outro possível fator redutor da assimetria de informação pode ser a coparticipação, e 

foi a segunda carteira do tipo coletivo empresarial que foi usado. O principal objetivo 

desse tipo de plano é fazer com que os segurados compartilhem o risco, ou parte 

dele, que antes era assumido totalmente pela seguradora. Ou seja, deve-se exigir 

que os participantes paguem uma parcela do valor cobrado por consultas, exames, 

internações, etc, mas no caso dos dados apresentados mais adiante, a 

coparticipação só incidirá sob as consultas e exames. Deste modo, a seguradora 

deixa de ser responsável por todas as despesas do segurado. 

Ressalta-se que a necessidade de se comparar os planos individuais e os 

coletivos empresariais é explicada pelas suas posições extremas em relação ao 

fenômeno de seleção adversa. 

 

4.2 Tipo de Pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, por explorar as 

características do plano de saúde e suas carteiras, bem como a situação geral do 

setor de saúde suplementar; bibliográfica, pois foram utilizados livros teóricos, outras 

monografias, artigos e dados da ANS para analisar a situação geral do mercado de 

saúde suplementar e seus respectivos consumidores. 
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4.3 Fonte de Dados 

 

Foram utilizados dados de duas carteiras individuais e de duas carteiras 

coletivas empresariais, sendo uma com a presença de coparticipação e outra sem, 

disponibilizados por uma cooperativa médica, no período de outubro de 2011 a 

dezembro de 2012 (quinze meses). A segmentação assistencial dos planos 

analisados é ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e com mesma área de 

abrangência geográfica.  

Informações como consultas, exames, outros atendimentos ambulatoriais, 

terapias e principalmente internações foram utilizadas para o desenvolvimento do 

estudo. 

A Tabela 3 a seguir mostra a frequência de utilização dos planos ao longo 

dos meses. 

 

Tabela 3 – Quantidade de pessoas que utilizaram o plano ao longo do período 

(OPS – out/2011 a dez/2012). 

TIPO DE PLANO BENEFICIÁRIOS UTILIZADOS FREQUENCIA(%) 

 Col/Emp/C.Cop  1822999 466745 25,60% 

 Col/Emp/S.Cop  4395715 1250635 28,45% 

 Ind/C.Cop  4105037 1418011 34,54% 

 Ind/S.Cop  1434654 787148 54,87% 
Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 

 

Pode-se observar que a média de utilização dos quatro planos foi 35,87%, 

com destaque para o plano individual sem coparticipação, tendo o maior índice de 

frequência de todos, atingindo 54,87% de utilização. 

A Tabela 4 mostra o índice de utilização total, envolvendo todas as 

carteiras da OPS, constatando que 33,4% dos usuários utilizaram os planos no 

decorrer do período. 
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Tabela 4 – Quantidade de usuários que utilizaram os planos no período (OPS – 

out/2011 a dez/2012) 

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS   QUANTIDADE FREQUÊNCIA(%)  

11756716 3922539 33,4% 

Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 

 

O Gráfico 6 abaixo divide a frequência de utilização de acordo com os 

itens assistenciais. 

 

Gráfico 6 – Frequência dividida por item assistencial, envolvendo todos os planos. 

(out/2011 a dez/2012). 

 

Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 

 

É importante destacar o alto índice dos exames complementares e 

consultas médias eletivas, que apesar da coparticipação incidir sob eles, são itens 

mais baratos em relação aos demais. O número alto de exames complementares 

pode ser explicado pelo fato de que cada consulta pode gerar uma série de exames. 

Os próximos gráficos e tabelas mostrados referem-se aos valores gastos 

pela OPS. 

 

  

5,037% 

19,072% 

64,057% 

0,550% 
10,424% 

0,859% 

  

CONS.MED.URG 

CONS.MED.ELET 

EXAMES COMPLEM. 

INTERNAÇÃO 

OUTROS ATEND. AMB 

TERAPIAS 



 

 

36 

Tabela 5 – Valor do gasto médio por usuário de cada plano pela OPS. (OPS – 

out/2011 a dez/2012). 

TIPO DE PLANO VALOR/USUÁRIO 

 Col/Emp/C.Cop   R$      2.028.103,46  

 Col/Emp/S.Cop   R$      2.338.012,04  

 Ind/C.Cop   R$      2.671.569,09  

 Ind/S.Cop   R$      2.700.031,88  

 TOTAL   R$      9.737.716,47  

Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 

 

Os dados acima mostram a diferença de valores dos planos coletivos 

para os individuais e dos planos com coparticipação e sem, fatos que serão 

explicados mais adiante, na discussão dos resultados. 

Em relação a valores em percentual, para melhor visualização, o Gráfico 

7 de coluna a seguir mostrará a conjuntura dos dados. 

 

Gráfico 7 – Valores em percentual do gasto médio por usuário de cada plano  

para a OPS (OPS- out/2011 a dez/2012). 

 

Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 
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Embora não pareça tão evidente, o valor gasto no plano individual sem 

co-participação teve um aumento de 33% em relação ao plano coletivo 

empresarial com coparticipação. 

A Tabela 6 e o Gráfico 8 enfatizam a divisão dos gastos por item 

assistencial, tanto em termos absolutos como percentuais, respectivamente. 

 

Tabela 6 – Valor médio gasto por cada por cada usuário por item assistencial pela 

OPS. (OPS – out/2011 a dez/2012). 

ITEM ASSISTENCIAL   VALOR/USUÁRIO 
CONS.MED.URG R$              47.765,26 
CONS.MED.ELET R$              66.576,97 

EXAMES COMPLEM. R$              34.295,16 
INTERNAÇÃO R$        7.544.705,98 

OUTROS ATEND. AMB R$              59.944,78 
TERAPIAS R$        1.984.428,32 

Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 

 

Gráfico 8 – Valores em percentual do gasto médio de cada usuário por item para  

a OPS (OPS- out/2011 a dez/2012). 

 

Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 

 

Diferentemente da frequência, onde exames e consultas tiveram os 

índices maiores, em termo de valores as terapias e principalmente as internações 

lideraram os gastos, fato explicado pelo alto custo dessas operações. 
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4.4 Tratamento dos Dados 

 

Embora a base de dados tenha as frequências e valores de vários itens 

assistenciais como consultas, exames e internações dos quatro tipos de carteira, é 

importante selecionar, de fato, quais desses dados serão utilizados para tomar uma 

conclusão a respeito da evidência ou não da seleção adversa. 

O item assistencial escolhido para o estudo foi a internação, pois se 

tratando de seleção adversa, um fenômeno causado por uma concentração de 

indivíduos de alto risco no plano, nada mais representativo que a frequência de 

internação de cada carteira, pois nos dá uma boa condição para avaliar a condição 

de saúde e identificar em qual plano terá uma maior concentração de indivíduos de 

alto risco. 

Os quatro tipos de carteira que a base de dados traz são: coletivo 

empresarial sem coparticipação (col/emp/s.cop), coletivo empresarial com 

coparticipação (col/emp/c.cop), individual ou familiar sem coparticipação (ind/s.cop) 

e individual ou familiar com coparticipação (ind/c.cop). 

Levando em consideração que a coparticipação não incide sob as 

internações, só o que poderia fazer diferença na frequência de internação seria a 

escolha entre plano coletivo e individual. Portanto, o fato do plano ser 

coletivo/c.coparticipação ou coletivo/s.coparticipação não teria nenhum possível 

efeito redutor na frequência de internação, além do que ninguém opta por ser 

internado ou não, diferentemente das consultas eletivas. Da mesma forma para as 

duas carteiras dos planos individuais. 

 Apesar da coparticipação não ter efeito sobre a internação, esse 

mecanismo pode ser determinante quanto ao comportamento do participante 

durante a vigência do contrato, pois o segurado presente em uma carteira sem 

coparticipação pode ter um cuidado com a saúde menor que o esperado, haja vista 

que ele pode utilizar o plano sem qualquer custo. Esse comportamento pode, no 

futuro, representar uma maior frequência de internação. 

 O fato da coparticipação ser um mecanismo de possível efeito redutor 

do risco moral foi determinante para a escolha das carteiras col/emp/c.cop e 

ind/c.cop para comparar a frequência de internação. O objetivo dessa escolha é 

tentar avaliar somente a seleção adversa, na esperança de que o efeito 

coparticipação tenha atuado na neutralização de um possível risco moral. 
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Cada carteira é dividida em dez faixas etárias e em sexo. Como a 

intenção é verificar apenas a ocorrência de internação, cada carteira possui dez 

frequências de internação para o sexo masculino e dez para o sexo feminino, 

totalizando vinte frequências. Por exemplo, se queremos as frequências de 

internação do plano col/emp/c.cop em out/11, será obtido vinte observações. 

Para cada mês, foi calculada a média dessas vinte observações. O 

período de análise é de out/11 a dez/12 (15 meses). Ao final da coleta de dados 

ficaram quinze frequências (1 a cada mês) para o plano col/emp/c.cop e quinze para 

o plano ind/c,cop, como disposto na Tabela 7 a seguir. 

 

 

Tabela 7 – Frequência média gasta por cada usuário relacionado à internação 

pela OPS. (OPS – out/2011 a dez/2012). 

Mês Col/emp/c.cop Ind/c.cop 

out/11 1,14% 1,15% 

nov/11 0,86% 1,21% 

dez/11 1,01% 1,31% 

jan/12 0,90% 1,10% 

fev/12 1,44% 1,58% 

mar/12 1,18% 1,14% 

abr/12 1,07% 1,27% 

mai/12 1,28% 1,30% 

jun/12 1,18% 1,53% 

jul/12 1,29% 1,37% 

ago/12 0,56% 1,35% 

set/12 0,68% 1,36% 

out/12 0,75% 1,12% 

nov/12 0,94% 1,26% 

dez/12 0,88% 1,21% 
Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 
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4.5 Testes de Hipóteses 

 

Depois de definir as variáveis analisadas, o próximo passo é definir qual 

teste de hipótese será utilizado. 

A eleição de um teste pelo pesquisador deve contemplar aquele cujas 

conclusões que advieram de seu uso sejam menos sujeitas a erros tidos como 

indesejáveis (SAMPAIO, 2002). 

A possibilidade de utilizar um dos vários testes estatísticos existentes 

para a comparação de médias, de alguma maneira, seduz o experimentador que, 

entre comedido e inovador, deseja optar por um deles. 

O objetivo é a comparação entre as médias obtidas, mas segundo Vieira 

et al. (1989), a comparação de médias só pode ser feita após a análise de variância. 

A Análise de Variância é um método suficientemente poderoso para poder 

identificar diferenças entre as variâncias populacionais devidas a várias causas 

atuando simultaneamente sobre os elementos da população (COSTA NETO, 1977). 

Segundo Fonseca et al. (1982) o método de análise de variância indica a 

aceitação ou rejeição da hipótese de igualdade das médias. Se a hipótese de 

nulidade (Ho) for rejeitada, estaremos admitindo que, pelo menos, uma das médias 

é diferente das demais. Surge, contudo a questão: Quais médias devem ser 

consideradas diferentes? No caso presente, somente as duas estudadas. 

Em 1924, Fisher apresentou a fundamentação básica que permitiu a 

posterior formulação do teste F por Snedecor. Estruturado para avaliar a variação 

média de uma determinada fonte em relação à variação individual, ou seja: 

F = Variância da fonte testada/ Variância do resíduo 

O valor assim calculado de F deve ser comparado àquele tabelado 

segundo os graus de liberdade da fonte testada e do resíduo, respectivamente nas 

colunas e linhas daquela tabela. 

Quando a fonte sendo testada não for uma interação e se redigir a 

apenas um grau de liberdade, o teste F é adequadamente aplicado ao teste t de 

Student (t² = F). 

Depois de decidido qual teste de variância seria utilizado, outra dúvida a 

ser esclarecida é qual teste será apropriado para comparação das médias. 
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Há inúmeros motivos para se escolher o Teste T de Student, pois as 

condições para a efetividade do seu uso se encaixam perfeitamente nas condições 

da amostra de dados analisada. 

Suponhamos duas médias, A e B obtidas de grupos experimentais com 

Ra e Rb observações. Respectivamente, elas podem ser comparadas pela relação: 

 

t = (A – B)/((Se²/Ra)+(Se²/Rb)), 

 

onde Se²  é a variância do resíduo estimada pela análise de variância. 

Segundo Bonini et al. (1972) a distribuição t de Student é utilizada para 

amostras com um número de elementos inferior a 30 (n < 30). 

Segundo Triola (1999), a distribuição t de Student é utilizada também 

quando a variância é desconhecida e quando a população original tem distribuição 

essencialmente normal. 

Outro fator somado aos mencionados por Bonini e Triola, que também é 

importante para a escolha do teste, é a independência entre as amostras estudadas. 

Verificando as amostras obtidas, é possível observar as três condições 

necessárias para o sucesso do resultado do teste (n<30, distribuição normal e 

amostras independentes). 

 

4.6 Resultados e Discussão 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados dos testes aplicados no 

software estatístico R2,3, de acordo com a metodologia apresentada nas seções 

anteriores deste capítulo. 

Antes de qualquer aplicação dos testes comentados anteriormente, é 

necessário atestar a normalidade dos dados estudados. Para isso foi utilizado o 

programa estatístico R e foi constatada a normalidade de ambas as populações, 

como mostrado a seguir no histograma. 

 

 

                                            
2
 R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical   computing. R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria.  URL http://www.R-project.org/. 
3
 Os comandos utilizados no software estatístico R para gerar os resultados apresentados estão no 

Anexo A, ao final do trabalho. 
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Gráfico 9 – Distribuição da série de dados utilizadas no estudo. (OPS- out/2011 a 

dez/2012). 

  

Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 

 

Como definido no subtópico 4.4, antes de aplicar o teste para diferença de 

médias, foi feito o teste para diferença de variância. 

Resoveu-se testar a hipótese nula de que as frequências de utilização das 

amostras de frequência tinham variâncias iguais e uma hipótese alternativa que as 

variâncias eram distintas entre si. 

Define-se a variância da utilização de internação da carteira col/emp/c.cop 

de S² Ccc e da carteira ind/c.cop de S² Icc. 

 

 H0 : S² Ccc = S² Icc 

    H1 : S² Ccc < S² Icc  ou S² Ccc > S² Icc 

 

Utilizando a estatística F de Snedcor, F (m�1;n�1), onde m é o número de 

elementos da amostra da carteira col/emp/c.cop e n da ind/c.cop. Sob uma 

significância de 5% rejeita-se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, dito 
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em outras palavras, sob um nível de confiança de 95% pode-se afirmar que a 

variância das duas amostras são diferentes estatisticamente, pois F (14;14)= 3,0016 

supera F (95%) = 2,48. Portanto, a esse nível de significância, é possível rejeitar a H0 e 

aceitar S² Ccc > S² Icc.  

Esse resultado é bem revelador, no sentido que, apesar de ter uma menor 

média de frequência de internação, a carteira col/emp/c.cop possui uma 

variabilidade maior. 

O Gráfico 10 apresenta as frequências ao longo dos quinze meses da 

utilização de internação dos dois planos, onde é possível visualizar uma maior 

oscilação da carteira coletiva, principalmente a partir de jul/12. Fato este que pode 

ser consequência de vários fatores ocorridos no período. 

 

Gráfico 10 – Frequência de utilização de internação das duas carteiras analisadas. 

(OPS- out/2011 a dez/2012).  

 

Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 

 

Após a constatação que as variâncias são diferentes, resolveu-se testar a 

hipótese nula de que as frequências de utilização das duas carteiras são iguais. 

Com hipótese alternativa de que são diferentes a 5% de significância. 

H0 : µ Ccc = µ Icc 

H1 : µ Ccc > µ Icc   ou µ Ccc < µ Icc 

 

Utilizando a estatística t de Student com 22 (vinte e dois) graus de 

liberdade, para uma diferença de médias com variância populacional desconhecida 
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e diferente, verificou-se que a diferença entre as médias das duas amostras é 

significativa ao nível de 5%, pois o t calculado (-3,687) foi menor que o t tabelado 

(1,7171) proposto.  

Depois de constatada a diferença estatística das duas médias, é 

necessário identificar qual é a maior. No Gráfico 11 observa-se uma média de 

frequência superior da carteira ind/c.cop em relação a col/emp/c.cop durante os 

quinze meses analisados, constatando a superioridade da carteira individual e dando 

evidência de que a carteira ind/c.cop pode possuir seleção adversa. 

 

Gráfico 11 – Frequência de utilização de internação das duas amostras analisadas. 

(OPS- out/2011 a dez/2012). 

 

Fonte: Concepção do autor a partir dos dados da OPS 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a mudança no setor de saúde suplementar, a seleção adversa tem 

aparecido no mercado de uma forma mais frequente. Por ser um problema causado 

pela impossibilidade de se fazer seleção de risco, ficou mais difícil mensurar o 

estado de saúde dos participantes. Isso tudo devido a dificuldade de se obter o nível 

de risco que o contratado gera para a operadora. Sendo risco moral e seleção 

adversa tipos de assimetria informacional, alguns estudos foram realizados com o 

intuito de identificar onde está alocado esses fenômenos e preparar as operadoras 

de plano de saúde. 

Com o objetivo de se obter uma saúde financeira-atuarial, as OPS 

necessitam desse tipo de informação para um planejamento mais detalhado, haja 

vista que muitas operadoras saem do mercado devido a ausência de conhecimento 

do seu público segurado. 

Este trabalho teve o objetivo buscar evidência de seleção adversa no 

plano de saúde analisado e constatou que a carteira individual com coparticipação 

pode possuir esse tipo de problema, pois mostrou um nível de utilização de 

internação sempre maior que a carteira coletiva empresarial com coparticipação. 

Com o auxílio do teste T de Student foi possível chegar a conclusão de que o 

comportamento dos clientes das duas carteiras analisadas eram diferentes ao longo 

dos quinze meses. 

Diante da dificuldade de conseguir uma base de dados com uma série 

temporal mais longa, esse período de quinze meses pode não representar de forma 

muito fiel a realidade dos planos em geral. 

Como seleção adversa é a presença de um grupo de participantes com 

um nível de risco superior à média da população, o item assistencial escolhido foi a 

internação, pelo simples fato de que a pessoa só se interna se realmente estiver 

doente ou precise fazer alguma cirurgia. Fato não observado nas consultas e 

exames, pois você pode por contra própria agendar uma consulta de rotina, mesmo 

não estando doente. Por conseguinte, essa determinada consulta pode gerar uma 

série de exames, solicitados pelo médico, a fim de investigar algum problema de 

saúde. 
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Alguns motivos podem explicar o porquê da seleção adversa está 

presente na carteira individual. Um deles é a forma voluntária de como o participante 

adquire o plano, tendo a intenção de utilizá-lo devido à saúde debilitada. Outro 

motivo é a ausência de mecanismo de inibição de utilização do plano, como é o caso 

da coparticipação para inibir a frequência de exames e consultas do participante, 

pois o mesmo arca com parte das despesas da ops.  

O fato da presença de seleção adversa ser mais frequente nos planos 

individuais pode ser o motivo para as OPS cobrarem um prêmio mais alto para as 

carteiras individuais em relação às coletivas empresariais, como comenta Andrade 

(2002): “O valor mensal cobrado das contraprestações pecuniárias dos planos 

coletivos empresariais normalmente é menor que em planos individuais.” 

Há ainda muito a ser feito para a neutralização da seleção adversa e 

aumentar a eficiência das OPS. Um estudo mais completo e que isolasse o risco 

moral, abrangendo uma maior série de dados, um maior número de comparações e 

analisando faixa etária por faixa etária poderia contribuir ainda mais para a 

elucidação desse problema que afeta o mercado de saúde suplementar. 
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                                  ANEXO A 

Comandos utilizados no programa estatístico R para a utilização dos 

testes de hipóteses. 

 

 Comando utilizados para o teste de diferença de variância e 

médias: 

 

 dados<-read.table("frequencia3.txt",head=T) 

 dados 

 boxplot(Frequencia~Plano,data=dados,xlab="Plano",ylab="Frequen

cia (decimal)") 

 tapply(dados$Frequencia,dados$Plano,mean) 

 tapply(dados$Frequencia,dados$Plano,sd) 

 tapply(dados$Frequencia,dados$Plano,var) 

 var.test(Frequencia~Plano,data=dados) 

 t.test(Frequencia~Plano,data=dados,var.equal=FALSE,alternative=

"two.sided") 

 

 

 Comandos para testar a normalidade da série 

 

 ex01<-read.table("frequencia3.txt", head=T) 

 ex01 

 ex01.av <- aov(Frequencia ~ Plano, data = ex01) 

 ex01.av 

 ex01.av$res 

 shapiro.test(ex01.av$res)------> teste para saber a normalidade 

 qqnorm(ex01.av$res,ylab="Resíduos", main=NULL) 

 hist(ex01.av$res, main="Histograma dos Resíduos”) 

 

 




