
histórico

texto da Cons-
tituição Fe-
deral de 1998 
afirma que 
“saúde é um 
direito de to-
dos”. Embora 
no papel, con-
ceitos como 
universalida-

de e integralidade não funcionam 
na prática e, seja no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) ou nos planos 
particulares, surgem problemas 
que muitas vezes deixam o cida-
dão com poucas opções, sem ter 
a quem clamar – ou reclamar.

O problema vai desde a dificul-
dade de acesso, a famosa porta 
de entrada, até a não cobertura 
de procedimentos comprovada-
mente eficazes para o tratamen-
to de uma doença. É o caso do 
câncer, cujo tratamento envolve 
procedimentos questionados até 
mesmo pelo SUS – e mais fre-

qüentemente pelas empresas que 
operam os planos de saúde. São 
exames, cirurgias e tratamentos 
avançados de rádio e quimiote-
rapia, entre outros.

 
os planos
A Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), criada com a 
finalidade institucional de promo-
ver a defesa do interesse público 
na assistência suplementar à saú-
de, contabiliza mais de 2 mil em-
presas operadoras de planos de 
saúde. Trata-se de uma indústria 
que atende mais de 37 milhões 
de consumidores desejosos por 
uma forma mais rápida e menos 
sofrida de passar por consultas, 
exames e internações. Mas nem 
sempre é assim.

O mercado de planos de saúde 
começou a se desenvolver no Bra-
sil nas décadas de 40 e 50, quando 
empresas do setor público rever-
teram recursos próprios e de seus 

empregados para financiar ações 
de assistência à saúde. Mais tarde, 
a assistência médico-hospitalar foi 
incluída entre os benefícios ofere-
cidos aos funcionários das recém-
criadas empresas estatais. 

A partir dos anos 50, começa-
ram a surgir organizações de as-
sistência à saúde destinadas, ex-
clusivamente, aos funcionários 
estaduais desprotegidos pela 
Previdência Social. Surgiram na 
década seguinte os denominados 
convênios médicos entre empre-
sas empregadoras e empresas 
médicas (cooperativas médicas 
e empresas de medicina de gru-
po), mediados pela Previdência 
Social.

Antes da criação do SUS, a atu-
ação do Ministério da Saúde era 
resumida a suprir aos mais po-
bres, que não tinham condições 
financeiras de contribuir com o 
Instituto Nacional de Assistên-
cia Médica da Previdência Social 

Direito
a constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é um direito 
universal, mas na prática o brasileiro sofre com sistema público 
precário e planos privados que não cobrem suas necessidades
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 de todos?



(Inamps). O Ministério, por sua 
vez, promovia somente atividades 
de promoção de saúde e preven-
ção de doenças e assistência mé-
dico-hospitalar para um número 
pequeno de doenças.

O Inamps foi criado pelo regi-
me militar em 1974 na condição 
de autarquia filiada ao Ministé-
rio da Previdência e Assistência 
Social com a finalidade de pres-
tar atendimento médico aos que 
contribuíssem com a previdência 
social, ou seja, aos empregados 
de carteira assinada. 

Em 1979, ainda sob regime mi-
litar, uma Comissão de Saúde da 
Câmara dos Deputados promo-
veu entre 9 e 11 de outubro o 1º 
Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde, reunindo integrantes 
da Reforma Sanitária, movimen-
to liderado por acadêmicos con-
trários ao militarismo. 

A partir da década de 80 o 
Inamps buscou universalizar 
o atendimento, o que acabaria 
servindo como transição para o 
SUS. Foi extinto em 27 de julho 
de 1994, pela Lei n.º 8.689.

a regulamentação 
A ANS, criada através da pro-

mulgação em 2000 da Lei 9.961/00, 
divide as operadoras de planos de 
saúde em oito diferentes moda-
lidades: administradoras, coo-
perativas médicas, cooperativas 
odontológicas, instituições filan-
trópicas, autogestões (patrocina-
das e não patrocinadas), segura-
doras especializadas em saúde, 
medicina de grupo e odontologia 
de grupo. O plano de saúde pode 
ser individual ou familiar, coletivo 
com ou sem patrocinador ou con-
tratado por pessoa jurídica com 
mensalidade integralmente paga 
pelo beneficiário diretamente à 
operadora. O setor de planos de 
saúde é regulamentado pela Lei 
9.656/98, de 3 de junho de 1998.

lá, coMo cá?

a universalidade em 
saúde é o tema central do 
documentário sicko - s.o.s 
saúde, escrito, produzido e 
dirigido por Michael 
Moore. inimigo declarado 
do presidente dos estados 
Unidos, George W. bush, o 
cineasta protesta em 
relação ao sistema de 
saúde do país, que, 
segundo ele, é dominado 
por grandes corporações 
que vendem planos 
particulares por preços 
abusivos. 

na introdução, Moore 
afirma: “há quase 50 
milhões de americanos sem 
planos de saúde. eles 
rezam todos os dias para 
não ficar doentes, pois 18 
mil deles morrerão este 
ano simplesmente porque 
não têm seguro. Mas este 
filme não é sobre eles. É 
sobre os 250 milhões de 
vocês que têm plano de 
saúde. Vocês aí que estão 
vivendo o sonho 
americano”. o cineasta 
refere-se às pessoas que 
embora tenham plano de 
saúde não conseguem se 

tratar nos estados Unidos, 
pois as empresas oferecem 
coberturas limitadas.

Moore enaltece os 
sistemas de saúde do 
canadá, França, inglaterra 
e cuba, destacando que 
seus governos respeitam, 
integralmente, o conceito 
de universalidade. ele 
contextualiza 
apresentando diversas 
histórias reais, como a do 
francês alexi cremieux.

cremieux viveu 13 anos 
nos estados Unidos, 
sempre sem plano de 
saúde. Descobriu que 
estava com câncer e 
decidiu voltar ao seu país 
de origem, pois não teria 
como custear o tratamento 
em solo americano. “eu 
nunca tinha pago impostos 
na França e sequer tinha 
número de seguro social, 
mas disseram aqui que se 
eu precisava de tratamento 
então tratamento eu teria. 
e foi tudo cumprido. aliás, 
nenhum francês tem custo 
quando o assunto é 
saúde”, relatou durante o 
filme.



inqüenta mil re-
ais. Mesmo tendo 
um seguro saúde, 
esse foi o valor que 
a paulistana L.D., 
administradora de 
empresas, 40 anos, 
precisou investir 
para o seu trata-
mento de câncer 

de mama. Para isso ser possível, 
vendeu um apartamento no Gua-
rujá, litoral de São Paulo.

A história começou em dezem-
bro de 2007, quando, sentindo do-
res na mama direita, L.D. pro-
curou ajuda de um especialista 
da clínica Cura, em São Paulo, 
que solicitou a realização de exa-
mes de mamografia, ressonância 
magnética e ultra-sonografia. Foi 
diagnosticado um tumor de 10 
centímetros, em estágio avança-
do, posteriormente confirmado 
em biópsia.

A equipe médica sinalizou que 
fossem realizadas sessões de qui-
mioterapia com seis meses de an-
tecedência à mastectomia. “Até 
então tudo ia bem. Meu seguro 

saúde, que contratei de uma em-
presa líder de mercado, havia 
coberto todos os exames. Mas a 
partir daí as coisas começaram 
a ficar complicadas”, contou a 
paciente.

Segundo ela, a empresa negou-
se a cobrir todos os procedimen-
tos seguintes solicitados pelos mé-
dicos. Primeiramente a empresa 
não custeou três doses (R$ 500,00 
cada) de Emend, medicamento 
que ajuda a amenizar efeitos pós-
quimioterapia, como náuseas e 
vômitos. A lista de itens não co-
bertos inclui seis aplicações da 
vacina neulasta (para diminuir o 
risco de infecções relacionadas à 
quimioterapia), ao custo de R$ 
4,5 mil cada aplicação, e o exa-
me PET-CT.  

Segundo a paciente, os médicos 
suspeitavam de malignidade em 
sua mama esquerda. “Não havia 

sinais claros, mas meu histórico 
familiar – avós e tias tiveram a 
doença – fizeram com que os mé-
dicos apontassem para a neces-
sidade de mastectomia das duas 
mamas. Acontece que o convê-
nio não quis cobrir, alegando que 
não pagariam por uma doença 
que não existia ainda. Para eles 
não existe prevenção. Pensam so-
mente em dinheiro”, disse L.D., 
que pediu para não ter o nome 
revelado, e também o nome das 
clínicas e hospitais responsáveis 
por seu tratamento, por medo 
de represália por parte da segu-
radora. 

Ela destaca que pensou diver-
sas vezes em entrar na Justiça 
contra a empresa. “Não queria 
novas complicações na minha 
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Na Justiça

Só depois 
administradora  
de empresas precisou 
vender apartamento 
no Guarujá para 
custear tratamento.  
e só conseguiu 
cobertura do plano 
depois de entrar  
na Justiçada liminar
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