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Florianópolis, 15 de dezembro de 2016. 

 

À 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

Núcleo Regional Paraná e Santa Catarina  

Chefe do Núcleo, Sr. Márcio de Souza França 

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 373, Conjunto 902 - Centro - Curitiba – PR. 

 

Assunto: Diálogo sobre as problemáticas advindas da 

relação entre profissionais de Psicologia e as Operadoras de 

Planos de Saúde, no estado de Santa Catarina levantadas 

em 2015 e 2016. 

 

 

Prezado Senhor, 

 

O Conselho Regional de Psicologia 12ª Região – CRP-12, por meio de sua 

Conselheira Presidente, Jaira Rodrigues, o Fórum das Entidades da Psicologia Catarinense, 

representado por Rosane Lorena Granzotto, bem como o Sindicato de Psicólogos de Santa 

Catarina, representado por Sabrina Valverde, entidades constituintes de um Grupo de Trabalho 

sobre Saúde Suplementar, vem por meio deste, solicitar posicionamento da ANS em relação às 

problemáticas identificadas em pesquisa realizada com profissionais e pessoas jurídicas que 

atuam junto à Saúde Suplementar em Santa Catarina (ANEXO I), bem como demandas 

advindas de usuários de planos de saúde, registradas junto ao Conselho Regional de Psicologia. 

Para tanto, elencamos algumas questões que merecem destaque. 

 

1. Papel da ANS 

 

A iniciativa de diálogo e a solicitação de posicionamento considera a atribuição da 

ANS, uma autarquia que, segundo a Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2000, tem por objetivo 

regular, normatizar, controlar e fiscalizar atividades que garantam a assistência suplementar à 

saúde. Além disso, compreendemos que a ANS é responsável pela manutenção da qualidade dos 

serviços de assistência à saúde, se tornando assim uma instituição de caráter social, tendo as 

mesmas diretrizes do que seja público no tocante aos direcionamentos constitucionais relativos 

à saúde.  

Dentre as problemáticas identificada pelo GT, destaca-se à importância do papel 

fiscalizador da ANS sobre as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde, com as quais as (os) 

profissionais da Psicologia estabelecem contratos, a fim de identificar situações e relações de 



 

trabalho que não sejam correspondentes aos direitos dos usuários de tais serviços, ferindo o 

código de ética do profissional psicóloga(o) e precarizando o trabalho ofertado a sociedade. 

Neste sentido, propomos que, no que se refere ao contrato da relação da (o) 

profissional de Psicologia com o (a) beneficiário (a) do plano, não se paute no modelo 

biomédico de atenção a saúde, uma vez que compreendemos que o conceito de saúde mental 

inclui fenômenos que se relacionam ao sofrimento e emancipação do sujeito, conforme 

estabelece o código de ética do profissional psicóloga(o) e demais normativas que estabelecem 

parâmetros técnicos e científicos da profissão. 

 

2. Procedimentos 

 

Relativos aos procedimentos, partimos do entendimento de que tais fenômenos 

diferem em sua complexidade, a Psicologia se apresenta ao contexto da saúde suplementar 

dentro de uma possibilidade de fazeres, que abarcam saberes e complexidades diferenciadas. 

Isso quer dizer que o rol de procedimentos e eventos em saúde elaborados pela ANS, atualmente 

se limita a consulta/sessão com psicóloga(o) - Diretriz de Utilização nº 105, de acordo com o 

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, 2016. 

Destacamos que o rol de procedimentos deve abarcar a variedade de modalidades 

de soluções de problemas psicológicos (individual; casal; familiar; em grupo); as diferentes 

abordagens do fenômeno psicológico (Gesltalt-Terapia, Psicanálise, Teoria Sistêmica, Teoria 

Cognitiva Comportamental, entre outras) bem como, a variedade de demandas que podem ser 

prestados pelas(os) psicólogas(os) aos (as) beneficiários (as) dos planos de saúde (Diagnóstico 

Psicológico; Orientação e Seleção Profissional; Orientação Psicopedagógico; Acompanhamento 

e Orientação Psicológica; Assessoria em Psicologia), conforme especificação na tabela em 

anexo.  

 

3. Encaminhamento Médico 

 

Outra questão significativa ao trabalho da (o) psicóloga (o) é a necessidade de 

encaminhamento médico para a realização de atendimento psicológico. Quando a Psicologia se 

apresenta em um cenário social, a mesma está regulamentada pela Lei 4.119 de 27 de agosto de 

1962, que dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de 

Psicóloga(o), entre outros dispositivos legais constituintes do campo da Psicologia, 

responsabilizando a (o) profissional pelo seu fazer. Isso quer dizer que, em sentido estrito, a 

necessidade de encaminhamento médico acaba por ferir a responsabilização da Psicologia 

naquilo que lhe é próprio e, em sentido amplo, fere o princípio da integralidade à medida que o 



 

modelo biomédico se coloca acima do fazer saúde em Psicologia. A submissão da categoria de 

psicólogas (os) ao saber de outro profissional, fere a autorização necessária que um (a) 

beneficiário (a) dá ao seu terapeuta ao elegê-lo para a escuta de seu sofrimento.  

Para avançarmos nestas questões propomos que a (o) profissional psicóloga (o) 

estabeleça o número de atendimentos necessários e, se tratando de continuidade de tratamento, 

elabore para a operadora uma justificativa técnica para ampliação do processo terapêutico. 

 

4. Vínculo Estabelecido Entre Terapeuta e Beneficiário X Procedimentos de 

Trabalho 

 

Entendemos que vínculo se refere a um laço afetivo e de confiança que se 

estabelece entre as partes, o que torna a relação mais humana do que burocrática. É através da 

forma com que o (a) beneficiário (a) estabelece o vínculo que a (o) psicóloga (o) percebe a sua 

forma de se relacionar com o mundo e como vivencia este processo de dependência-autonomia. 

O vínculo garante e protege um espaço singular de abertura, onde o beneficiário pode deixar vir 

o desconhecido, o estranho, o novo. Propicia um ambiente favorável para enfrentar as muitas 

adversidades, para suportar níveis altos de angústia e falta de sentido, situações bastante comuns 

nos processos terapêuticos.  

Deste modo, aspectos que parecem ser apenas burocráticos, como a feitura do 

contrato terapêutico (horário e dia de atendimento, tempo da sessão, faltas, duração do 

tratamento, condicionamento do número de sessões a determinadas patologias) são, em termos 

técnicos, uma ferramenta preciosa na construção do vínculo, elemento básico do processo 

terapêutico. Estes elementos estão neutralizados na saúde suplementar, psicóloga (o) e 

beneficiária (o) estão submetidos às normas e são obrigados a lidar, por exemplo, com questões 

como a interrupção precoce do tratamento, muitas vezes, condicionadas a transtornos 

específicos.  

Diante disso, é necessário que os contatos e combinações sejam diretos e 

singulares, uma vez que cada caso tem seu grau de dificuldade e necessidades específicas, que 

devem ser avaliadas em conjunto.  

Outra questão que também envolve o contrato terapêutico se refere às faltas que, ao 

não serem pagas, desresponsabilizam o (a) beneficiário (a) dos planos de saúde do seu 

compromisso com o seu próprio processo. A falta é significativa no processo terapêutico e a 

ausência envolve um trabalho sobre este acontecimento. Assim, entendemos que as Operadoras 

precisam definir a possibilidade de cobrança de faltas.  

No que se refere ao tempo médio de consultas propõe-se que seja regulamentado 

um tempo que caracterize a complexidade do fazer psicológico, conforme resolução do 



 

Conselho Federal de Psicologia - CFP nº 010/2000 que especifica e qualifica a psicoterapia 

como prática da(o) Psicóloga(o). Esta solicitação surge a partir da pesquisa realizada, onde se 

observou que algumas operadoras de planos de saúde estabelecem um tempo médio de 15-20 

minutos por sessão, baseado num modelo médico de atendimento. 

 

5. Valores  

 

Relativo aos honorários, as entidades de Santa Catarina (CRP-12, FEPSIC e 

SINPSI) propõem que haja uma adequação entre os valores pagos pelas Operadoras (às) aos 

profissionais e a complexidade do serviço prestado, tomando-se por base a tabela de valores de 

referência nacional de honorários, atualizada anualmente pelo Sindicato de Psicologia de Santa 

Catarina e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

Vale ressaltar que em pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Psicologia de Santa 

Catarina, em 2015, sobre a relação mantida entre Psicólogas (os) e Operadoras de Planos de 

Saúde, notou-se que o valor médio pago pelos convênios do Estado varia entre R$12,00 e 

R$50,00, enquanto o valor médio constante na tabela de valores de referência, para o mesmo 

procedimento, é de R$142,67, conforme tabela em anexo (ANEXO II). 

Diante disso, pode-se claramente perceber a precarização do trabalho, gerando com 

isto uma dificuldade econômica para os profissionais, tendo em vista a manutenção da 

infraestrutura do local de atendimento, da complexidade e especificidade das práticas da 

psicologia, conforme art. 4º do Código de Ética da(o) Psicóloga(o). Logo, o sistema 

estabelecido precariza a relação profissional, causando prejuízo para o profissional e usuários 

dos serviços prestados. 

 

6. Considerações Finais 

 

De modo geral, os serviços psicológicos conduzidos dentro dos padrões atuais da 

saúde suplementar, ferem a ética profissional e restringem a autonomia do profissional e do (a) 

beneficiário (a) dos planos de saúde na construção de um processo psicoterápico e de outras 

demandas psicológicas que visem o resultado buscado por ambos.  

Neste sentido, solicitamos que a ANS Regional SC e PR paute estas demandas na 

ANS Nacional e que emita posicionamento, com brevidade e formalmente, quanto às 

providências tomadas na perspectiva da resolução das problemáticas acima elencadas. No que 

tange a competência regional, pedimos que tomem as devidas providências para resolução das 

demandas apontadas neste ofício e nos posicionando a cerca do andamento das ações 

implementadas.  



 

Enquanto grupo de trabalho, temos a expectativa que os trabalhos avancem neste 

campo. Também gostaríamos que a ANS indicasse um profissional para colaborar na elaboração 

de um material orientativo para profissionais de psicologia que atuam ou pretendem atuar na 

saúde suplementar. 

Na expectativa de atenção de V.Sa., firmamo-nos, renovando nossos votos de 

elevada estima e consideração, e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimento e 

para a continuidade deste diálogo. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Jaira Rodrigues 

Conselho Regional de 

Psicologia de Santa Catarina 

– CRP 12 

 

Rosane Lorena Granzotto 

Fórum das Entidades da 

Psicologia Catarinense – 

FEPSIC 

 

Vânia Maria Machado 

Presidente do Sindicato dos 

Psicólogos de Santa 

Catarina - SinPsiSC 

 

 

  



 

ANEXO I - PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EM PESQUISA REALIZADA COM 

PROFISSIONAIS E PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUAM JUNTO À SAÚDE 

SUPLEMENTAR EM SANTA CATARINA  

 

O Grupo de Trabalho Interinstitucional Saúde Suplementar realizou ações para 

entender a relação estabelecida entre profissionais da Psicologia e as Operadoras de Planos de 

Saúde, no estado de Santa Catarina. Tais ações se compreenderam em:  

1) Questionário de Pesquisa online, com psicólogas (os) que atuam em Saúde 

Suplementar, a fim de analisar a manutenção de convênios junto a Operadoras de Planos de 

Saúde; o estabelecimento de Pessoa Jurídica; o tipo de plano e serviço de cobertura; as cláusulas 

contratadas no convênio e a relação delas com a qualidade do serviço prestado, de acordo com 

critérios éticos e técnicos; e as principais dificuldades vivenciadas na relação do profissional 

com os planos de saúde.  

2) Evento em Saúde Suplementar: Desafios para atuação das(os) Psicólogas(os), 

disponível no link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=_COQUl208pM  

3) Realização de quatro Grupos Focais em Saúde Suplementar, que tiveram o 

objetivo de levantar informações relativas à prática profissional e discutir sobre a atuação neste 

campo, bem como elucidar questões de ordem ética e técnica do exercício profissional.  

Destas ações, foi possível notar diferentes formas de atuar – profissionais que 

oferecem desconto para as (os) pacientes que mantem convênio com as Operadoras de Planos de 

Saúde; Pessoa Física que estabelece contrato direto com Operadoras; Pessoa Jurídica que 

estabelece contrato direto com Operadoras; profissionais que atendem em clínicas que 

estabelecem contrato com Operadoras; e profissionais terceirizados pelas Operadoras, que 

atendem na clínica constituída por essa.  

Neste contexto, surgiu à necessidade de um olhar pormenorizado da Comissão de 

Orientação e Fiscalização sobre a qualidade dos serviços ofertados e, ainda, um direcionamento 

ao Sindicato de Psicólogos de Santa Catarina das informações recebidas, tendo em vista a 

emergência de questões trabalhistas.   

No que se refere ao início de contratação junto à Operadora, foram indicadas 

dificuldades quanto à exigência de constituição de uma Pessoa Jurídica para o estabelecimento 

de contrato; limite de profissionais conveniados junto à Operadora; excesso de burocracia; 

demora no tempo de retorno financeiro; e baixos valores pagos pelos procedimentos realizados, 

tendo em vista os valores de referência nacional (ANEXO II).  

 Para a manutenção do convênio junto à Operadora, falou-se da alta burocratização 

quanto aos procedimentos a serem cumpridos para a efetivação dos atendimentos, bem como a 

falta de um padrão entre as Operadoras. Neste sentido, sugeriu-se que a ANS estabelecesse uma 

https://www.youtube.com/watch?v=_COQUl208pM


 

padronização administrativa, para melhor efetivação dos procedimentos. Neste âmbito, foi dada 

a sugestão de que houvesse uma Operadora exclusiva para a categoria de psicólogas(os), a fim 

de organizar as demandas e os procedimentos de acordo com sua realidade profissional.  

Outra questão diz respeito à necessidade do preenchimento de formulários com 

informações sobre as (os) pacientes, sem que se saiba a finalidade ou quem será o recebedor 

desta documentação, não obedecendo, inclusive, o preconizado na Resolução do Conselho 

Federal de Psicologia Nº 007/2003, que trata da elaboração de documentos escritos advindos da 

avaliação psicológica, no que diz respeito aos modelos de documentos e importância do sigilo 

quanto aos mesmos.  

Outro desafio encontrado é a falta de especificações no rol de procedimentos 

estabelecidos pela ANS, no que diz respeito ao trabalho realizado pela (o) psicóloga (o), ou seja, 

nem todos os serviços ofertados estão especificados, ocasionando arbitrariedades no 

preenchimento da Guia e/ou prejuízo de ordem econômica à (ao) profissional.  

Além disso, falou-se da falta de autonomia em relação ao agendamento das 

consultas, uma vez que isso prejudica a autonomia profissional, atingindo, inclusive, sua vida 

pessoal. Quanto a isso, sugeriu-se que fosse possibilitado um agendamento direto do paciente 

com a clínica e/ou com o profissional.  

Ademais, verificou-se comum entendimento acerca da necessidade de 

encaminhamento médico para a realização do atendimento psicológico, por vezes aliado ao 

diagnóstico dispendido de modo arbitrário pela medicina. Falou-se da necessidade de retirada 

desta exigência, tendo em vista os danos ocasionados à (ao) beneficiária (o) do convênio, na 

medida em que lhe priva de sua livre escolha quanto ao atendimento, além do prejuízo à 

categoria de psicólogas(os), ao inferir que apenas o médico estaria apto a decidir sobre a 

necessidade de atendimento por estes, postergando a realização do atendimento.  

Quanto ao número de sessões liberadas por algumas Operadoras, foi questionado o 

motivo pelo qual, em alguns casos, há liberação de sessões em um número de quatro em quatro, 

sendo que a cobertura mínima obrigatória é de 12 consultas/sessões, de acordo com a legislação 

da ANS
1
. Desta forma, pontuou-se que deveria ser a (o) profissional de psicologia a decidir pelo 

número de sessões, bem como a duração de cada atendimento, uma vez que possui 

conhecimento científico e metodológico apropriado a essa decisão.  

Pontuou-se, ainda, a dificuldade para lidar com as faltas das (os) beneficiárias (os) 

dos planos de saúde, uma vez que não existem especificações sobre os procedimentos nestes 

casos. Nesse sentido, sugeriu-se que fossem realizados acordos que abordassem a temática, 

entre beneficiária (o) do Plano de Saúde. 

                                                           
1
 BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Rol de procedimentos e eventos em saúde 2016. Rio 

de Janeiro: ANS, 2016. 



 

Uma questão apresentada de forma constante foi o valor pago pelas Operadoras de 

acordo com cada procedimento, que está muito aquém da tabela de honorários prevista ao 

psicóloga(o), o que pode vir a precarizar a prestação do serviço de Psicologia.   

Pensando na melhoria das condições de trabalho neste campo de atuação, sugeriu-

se que CRP-12 realizasse maior diálogo com instituições vinculadas à Saúde Suplementar ou 

Federação de Psicólogos que financiam estudos nessa área. Ademais, foi pontuada a 

importância da realização de ações de controle social no âmbito da saúde suplementar. Além 

disso, falou-se da importância de o CRP-12 estabelecer constante diálogo com as Operadoras de 

Planos de Saúde, a fim de que as mesmas possibilitem condições mínimas de trabalho e o 

aumento da qualidade no que é oferecido à população.  

Acredita-se que a inexistência da oferta de psicoterapia como prerrogativa no 

campo das políticas públicas esteja sendo coberta pela Saúde Suplementar, sendo importante 

entender essa realidade para fazer as devidas reflexões e/ou críticas. De toda forma, os 

princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, bem como os princípios éticos do Código 

de Ética Profissional da(o) Psicóloga(o), devem pautar todo e qualquer atendimento terapêutico.  

 



 

ANEXO II - VALORES DE REFERÊNCIA NACIONAL DE HONORÁRIOS DOS PSICÓLOGOS 


