
  PLANOS COLETIVOS 
 

PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES 

CARÊNCIA É permi�da a exigência de cumprimento de 
período de carência 

nos prazos máximos estabelecidos pela Lei 
nº 9.656/1998: 24h para urgência/emergência, 
até 300 dias para parto a termo e até 180 dias 

 para demais procedimentos. 

Cole�vo Empresarial 

Com 30 par�cipantes ou mais : Não é permi�da a exigência de  
cumprimento de carência, desde que o beneficiário formalize o pedido  
de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato cole�vo  
ou de sua vinculação a pessoa jurídica contratante. 

Com menos de 30 par�cipantes : É permi�da a exigência de cumprimento 
 de carência nos mesmos prazos máximos estabelecidos pela lei. 
 
Cole�vo por Adesão 

Não é permi�da a exigência de cumprimento de carência desde que o  
beneficiário ingresse no plano em até trinta dias da celebração do contrato  
firmado entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde 
 A cada aniversário do contrato será permi�da a adesão de novos  
beneficiários sem o cumprimento de carência,desde que: (1) os mesmos  
tenham se vinculado à pessoa jurídica contratante após os 30 dias da  
celebração do contrato e (2) tenham formalizado a proposta de adesão  
até 30 dias da data de aniversário do contrato. 

 
COBERTURA 
PARCIAL 
TEMPORÁRIA 
(CPT) 

Sendo constatado no ato da contratação que o 
beneficiário tem conhecimento de doença ou 
lesão preexistente (DLP), conforme declaração de 
saúde, perícia médica ou entrevista qualificada e 
Carta de Orientação ao Beneficiário de entrega 
obrigatória, a operadora poderá oferecer 
cobertura total, após cumpridas eventuais 
carências, sem qualquer ônus adicional para o 
beneficiário. Caso a operadora opte pelo não 
oferecimento de cobertura total, deverá neste 
momento, oferecer a Cobertura Parcial 
Temporária (CPT) que é a suspensão, por 
até 24 meses, das coberturas para procedimentos 
de alta complexidade, internações cirúrgicas ou 
em leitos de alta tecnologia, relacionados 
exclusivamente à DLP declarada. Como alterna�va 
a CPT é facultado 
à operadora oferecer o Agravo, que é um 
acréscimo no valor da mensalidade paga ao plano 
privado de assistência à saúde para que o mesmo 
tenha acesso regular à cobertura total, desde que 
cumpridas as eventuais carências. 
A operadora de planos de saúde não pode negar a 
cobertura de procedimentos relacionados a DLP 
não declaradas pelo beneficiário antes do 
julgamento de processo administra�vo na forma 
prevista pela RN º 162/2007. 

Cole�vo Empresarial : 
 

 Com 30 par�cipantes ou mais : Não é permi�da a aplicação de  
Cobertura Parcial Temporária (CPT) ou Agravo, desde que o  
beneficiário formalize o pedido de ingresso em até trinta dias  
da celebração do contrato cole�vo ou de sua vinculação a  
pessoa jurídica contratante. 

 

 Com menos de 30 par�cipantes: É permi�da a aplicação de  
Cobertura Parcial Temporária (CPT) ou Agravo. 

 
Cole�vo por Adesão : 

 

 É permi�da a aplicação de Cobertura Parcial Temporária (CPT)  
ou Agravo, independente do número de par�cipantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde 

Diferenças entre planos individuais e cole�vos 
 
Os planos com contratação individual ou familiar são aqueles contratados diretamente da operadora de plano de 
saúde: é o próprio beneficiário quem escolhe as caracterís�cas do plano a ser contratado. 
Os planos com contratação cole�va são aqueles em que o beneficiário ingressa no plano de saúde contratado por 
uma empresa ou ór gão público (cole�vo empresarial); associação profissional, sindicato ou en�dade assemelhada 
(cole�vo por adesão). Nos planos cole�vos é um representante dessas pessoas jurídicas contratantes, com a 
par�cipação ou não de uma administradora de bene�cios, que negocia e define as caracterís�cas do plano a ser 
contratado. Assim, é importante que o beneficiário antes de vincular-se a um plano cole�vo, em especial o po r 
adesão, avalie a compa�bilidade entre os seus interesses e os interesses da pessoa jurídica contratante. 

 

Aspectos a serem observados na contratação ou ingresso em um plano de saúde 
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