CONTEÚDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS
PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE NO BRASIL

Em cumprimento à Resolução Normativa da ANS Nº 509, de 30 de março de 2022.

Planos individuais ou familiares: São aqueles contratados diretamente pelo beneficiário,
com ou sem seu grupo familiar.
Planos de saúde coletivos: Se dividem em empresarial e coletivo por adesão. Os
empresariais são contratados em decorrência de vínculo empregatício para seus
funcionários e por empresário individual. Os coletivos por adesão são contratados por
pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial para seus vinculados
(associados ou sindicalizados, por exemplo). Na contratação destes planos pode haver a
participação de Administradoras de Benefícios.
Tanto os planos individuais quanto os planos coletivos são regulados pela ANS e
devem cumprir as exigências do órgão regulador com relação à assistência prestada e à
cobertura obrigatória. Veja as particularidades de cada tipo:
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*Para maiores informações leia Resolução CONSU 13 de 03 de novembro de 1998;
** Para maiores informações leia a Carta de Orientação ao Beneficiário, instituída pela
Resolução Normativa - RN nº 162, de 17 de outubro de 2007;
*** Incide o reajuste por mudança de faixa etária em todos os tipos de planos, conforme
previsto em contrato.” (NR)”

