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CONTRATOS DE SAÚDE: ASPECTOS
POLÊMICOS
Competência técnica: Legislação aplicada à área
Conhecimentos relacionados: Direito Civil
Objetivo Geral
Oferecer ao público interessado atualização sobre o tema dos contratos de
saúde em abordagem dinâmica e prática.
Objetivos Específicos
Fornecer aos participantes subsídios necessários ao aperfeiçoamento
profissional na análise das questões controversas do tema contratos de
saúde.
Construção de raciocínio crítico.
Atualização sobre o tema através da análise de julgados.
Metodologia e Recursos
Aulas expositivas, materiais de leitura, estudos de casos e recursos
audiovisuais.
Conteúdo Programático










A saúde no Brasil – saúde pública e saúde privada.
Saúde suplementar privada: estruturação do sistema.
O Papel da ANS e legislação aplicável.
Natureza da relação entre a empresa fornecedora do plano e seu
aderente.
Os diversos tipos de planos: individuais, em grupo; planos para
empresas; planos de auto-gestão.
Princípios básicos utilizados para aplicação e interpretação das leis e dos
contratos de saúde.
Características dos contratos continuados de longa duração e impactos
sobre a interpretação e aplicação do Direito.
Consequências dos vícios em contratos de saúde.
Mudança legislativa para os planos de saúde: crítica ao Projeto de Lei
7419/2006 e a abordagem econômica do Direito. A telemedicina e os
planos de saúde.

Avaliação
Verificação de aprendizagem aplicada no final do curso na plataforma
moodle usando questões objetivas de forma randômica.
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Carga horária
10 horas
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