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Pesquisa mostra que 
brasileiros estão satisfeitos 

com planos de saúde
 A cada 10 brasileiros com planos de saúde médico-hospitalares, 8 
estão “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com o benefício. O sentimento 
foi captado na pesquisa realizada pelo Vox Populi a pedido do Instituto 
de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) em abril de 2021. Planos odon-
tológicos também registram recorde de satisfação. Mas corretora diz que 
levantamento precisa ser visto com ressalvas. Página 09.

Veja também:

- Seguradoras resistem em ofertar seguro 
para voos com turistas espaciais. Página 07
- Veja cinco sequelas da covid-19 que 
pesquisadores estudam se são permanentes 
ou temporárias. Página 13
- Saiba tudo sobre Seguro de Vida! Página 15
- Você não precisa ter carro para fazer seguro. 
Só Carteira de Habilitação. Página 18
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Em todos os lugares procuramos 
sempre estar seguros!



4  Iniciamos, com o mês de julho, o segundo semestre de 2021. E ain-
da enfrentamos as agruras da pandemia, que nos trouxe tantos prejuízos 
e perdas - de todas as espécies. 
 Mas o importante é que a vacina, que agora chega para mais pes-
soas, nos mostra uma luz no fim do túnel. O que é imprescindível para 
que a economia do país ressurja com força.
 Na edição deste mês você, como todos os meses, encontra uma 
série de assuntos interessantes e importantes para o seu dia a dia. E gosta-
ríamos de convidá-lo a participar das próximas edições!
 Caso tenha uma ideia, sugestão de matéria ou crítica, escreva para 
nós. É só enviar um e-mail para revistaseguroeseguro@gmail.com. Vai ser 
um prazer poder receber uma mensagem sua.
 Esperamos que goste desta edição, que foi feita com muito carinho. 
         Boa leitura!!!

Helio Marques
Editor

mailto:revistaseguroeseguro%40gmail.com?subject=
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Nos siga nas redes sociais!
Seguradoras resistem em ofertar 

seguro para voos com turistas espaciais
 Nos filmes é comum vermos viagens 
espaciais. Em alguns até com turistas que 
não têm medo - e possuem muito dinheiro 
- para bancar viagens para fora da Terra.
 A ficção, no entanto, pode virar 
realidade. Isso porque há alguns possíveis 
passageiros da vida real que já sonham em 
dar uns rolês planeta à fora.
 Mas se é importante fazermos se-
guro viagem, quando vamos para algum 
destino aprazível, imagina para uma volti-
nha interestelar? Mas os primeiros passa-
geiros dessa aventura podem enfrentar um 
probleminha bem básico: as seguradoras 
não estão dispostas, pelo menos agora, a 
segurar esse tipo de viagem.
 O assunto ganhou repercussão no 
último mês, quando alguns dos homens 
mais ricos do mundo anunciaram que estão 
dispostos a ser os primeiros a ver que a 
Terra é realmente redonda e azul. A viagem 
seria feita pelo fundador da Amazon, Jeff 
Bezos (que também fundou a Blue Origin, 
que proporcionará a viagem); seu irmão, 
Mark e pelo ganhador do leilão de um dos 
assentos do voo (veja box).

 Segundo Michael Barry, porta-voz da 
Insurance Information Institute (III), “turismo 
espacial envolve riscos significativos”.
 O único seguro obrigatório em vigor 
para operadores espaciais comerciais, de 
acordo com as reportagens divulgadas na 
imprensa no mês passado, é o de respon-
sabilidade de terceiros, principalmente para 
cobrir danos materiais na Terra ou em uma 
aeronave voadora, segundo Akiko Hama, 
executivo de clientes, subscrição espacial e 
aeroespacial da Global Aerospace.

Participe do leilão de assentos para a viagem
 Para quem se interessar, a Blue Origin planeja que sua espaçonave de seis lu-
gares decole no dia 20 deste mês de julho e voe por quatro minutos além da frontei-
ra entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral, onde os passageiros experimentarão 
total ausência de peso. 
 Ah, e se quiser um lugar na janela, deve se inscrever logo para os próximos 
leilões. Acesse o site www.blueorigin.com/. Mas antes veja quanto custa participar 
da briga por um dos assentos: a Blue Origin concluiu o primeiro leilão on-line há 
alguns dias para a primeira vaga no New Shepard com um lance vencedor de U$ 28 
milhões. Quase 7.600 pessoas, de 159 países, se inscreveram. E então, vai participar 
do próximo leilão?

https://www.blueorigin.com/
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 A cada 10 brasileiros com planos de 
saúde médico-hospitalares, 8 estão “satisfei-
tos” ou “muito satisfeitos” com o benefício. O 
sentimento foi captado na pesquisa realizada 
pelo Vox Populi a pedido do Instituto de Estu-
dos de Saúde Suplementar (IESS) em abril de 
2021. A taxa de satisfação é 4 pontos percen-
tuais acima da pesquisa anterior, de 2019.
 “No geral, as razões para estar satis-
feito com o plano de saúde estão relaciona-
das principalmente ao acesso, especialmente 
nesse período de pandemia”, comenta José 
Cechin, superintendente executivo do IESS. 
“Uma importante mudança foi o aumento da 
satisfação com cobertura dos procedimentos 
por parte do plano de saúde, que teve alta de 
10% em relação à pesquisa anterior. O estu-
do compreendeu as diferentes percepções do 
consumidor brasileiro, como a qualidade dos 
serviços, facilidade e rapidez para a marca-
ção de consultas e procedimentos. Mostra 
que quem utiliza o plano 
de saúde está 
bastante 

satisfeito com a assistência”, completa.
 FICAR  NO PLANO - Os dados são 
reforçados pelo fato de que o índice de 
intenção de continuar no plano atual tam-
bém atinge seu melhor desempenho na 
série histórica, desde 2015 - ano em que 
a pergunta sobre intenção foi inserida na 
pesquisa. Avançando de 86% em 2015 para 
87% em 2017, 88% em 2019 e, agora em 
2021, atingiu 90%.
 A taxa de recomendação por parte 
dos beneficiários também avançou de 79% 
em 2015 para 86% em 2021 entre aque-
les que responderam que recomendariam 
para amigos e familiares o seu plano de 
saúde atual. O maior número foi encon-
trado em Manaus, 92%, e o menor em São 
Paulo, com 83%.
 “A taxa vem em linha com outros 
números da pesquisa e reforça que o brasi-
leiro passou a valorizar ainda mais o plano 
de saúde em meio à pandemia de corona-

vírus”, avalia Cechin. Ele informa que 
o levantamento foi feito em oito 

capitais metropolitanas. “O 
maior índice foi encon-

trado na região de 
Manaus, que sentiu 

fortes impactos 
da crise atual”, 
lembra.

REVISTA SEGURO É SEGURO

Pesquisa mostra que 
b r a s i l e i r o s  e s t ã o 
SATISFEITOS COM 
PLANOS DE SAÚDE
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Plano de saúde ainda é o 3° maior desejo do brasileiro

Planos aumentam sentimento de segurança na pandemia

 Como em anos anteriores, contar com um plano de saúde ainda é o terceiro 
maior desejo do brasileiro, após casa própria e educação. Mas a nova pesquisa iden-
tificou que a pandemia levou o brasileiro a uma mudança no perfil de seus desejos 
de posse e apontou o crescimento também em relação ao carro próprio, aparelhos 
celulares, acesso à internet de alta velocidade e computadores. Ou seja, o período da 
pandemia e as novas necessidades do brasileiro deflagrou um processo de redimen-
sionamento dos desejos da população, ainda que não interfira no ranking geral.

 De acordo com a pesquisa, mais 
da metade dos brasileiros sem planos de 
saúde afirmam que se sentiriam mais segu-
ros frente à pandemia se pudessem contar 
com o benefício. Entre os pesquisados não 
beneficiários de plano de saúde, 58% dizem 
que estariam mais seguros tendo um plano 
de saúde neste momento.
 “Na população entrevistada, apenas 
15% dos não beneficiários que sentiram 
sintomas procuraram o atendimento médico, 
número inferior aos que possuem plano, com 
22%”, compara o especialista. “O índice de 
segurança trazido pelo plano foi ainda maior 
na região de Manaus, que viu seu sistema de 
saúde entrar em colapso”, aponta.
 Na região, 72% dos entrevistados 
disseram que se sentiriam “mais seguros” 
ou “seguros”. O menor número encontrado 
na amostra foi de 50% nas regiões metro-
politanas de Porto Alegre e Rio de Janeiro.
 A pesquisa traz ainda uma seção 
especial sobre coronavírus e mostra que 9 
em cada 10 brasileiros ficaram satisfeitos 
com o atendimento para covid-19 recebi-
do via plano de saúde. O resultado é uma 
média dos números observados em todas 
as regiões metropolitanas pesquisadas. 
A rapidez no atendimento e nos exames 
diagnósticos são as principais justificativas 
para a satisfação. “Vale lembrar que a maio-
ria dos beneficiários afirma que o seu plano 

de saúde disponibilizou atendimento virtual, 
o tipo de atendimento mais citado e utiliza-
do pelos entrevistados”, acrescenta. Entre os 
entrevistados, o atendimento recebido foi 
excelente, com 92% de avaliação positiva.
 Outro indicativo sobre a Covid-19 
que chama a atenção é o fato de que os 
beneficiários de planos de saúde médico-
-hospitalar realizaram mais exames diag-
nósticos e menos consultas médicas nos 12 
meses anteriores à entrevista, invertendo a 
tendência apresentada nas edições anterio-
res, o que reforça o maior monitoramento 
da contaminação por Covid-19 ou ainda da 
escolha por parte de pacientes de adiarem 
cirurgias eletivas em função do risco da 
pandemia.
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Planos odontológicos também registram recorde de satisfação
 O mercado de planos de saúde 
exclusivamente odontológicos tem cresci-
do a ritmo constante a julgar pelos dados 
de abril da Nota de Acompanhamento de 
Beneficiários, do IESS, que mostram que o 
segmento já conta com cerca de 27,7 mi-
lhões de vínculos.
 O instituto Vox Populi identificou 
que 83% dos beneficiários de planos odon-
tológicos estão “satisfeitos” ou “muito 
satisfeitos” com seus planos. Os resultados 
também atingem o melhor patamar na série 
histórica, resultado que ajuda a entender 
por que indivíduos e empresas continuam 
a contratar o benefício mesmo durante a 
pandemia da Covid-19.
 A mesma tendência acontece em 
relação à recomendação do plano odonto-
lógico atual para familiares e amigos, que 
chegou em 85% dos entrevistados e a inten-
ção em continuar com o mesmo benefício, 
registrado em 89% dos casos. “Grande parte 
da expansão dessa modalidade nos últimos 
anos é justificada pela ampliação desses 
planos aos beneficiários de empresas de 

pequeno e médio porte (antes, centralizadas 
em grandes corporações)”, relata Cechin. “No 
geral, as principais razões do brasileiro para 
a contratação dos planos são ‘não depender 
da saúde pública’ e ‘ter segurança em caso de 
emergência’, ambos com 42%”, explica.
 Observando os números nacionais, 
os índices de satisfação em relação a pla-
nos de saúde exclusivamente odontológicos 
também registraram alta. O maior número 
foi encontrado em Porto Alegre, 98%, e o 
menor em Belo Horizonte, com 79%, além 
desses estados, Rio de Janeiro registrou 87%; 
Brasília teve a marca de 85%; Salvador, com 
89%; Recife, com 84% e Manaus, com 91%.
 O Vox Populi ouviu 3,2 mil pessoas 
(1,6 mil beneficiários e 1,6 mil não beneficiá-
rios) em oito regiões metropolitanas do País 
(São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, Porto Alegre, Brasília e Ma-
naus). A margem de erro da pesquisa é de 2 
pontos percentuais (p.p.) para mais ou para 
menos e o nível de confiança é de 95%.
 A íntegra da pesquisa está disponível 
no portal do IESS.

https://bit.ly/PesquisaIESS
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Corretora diz que pesquisa precisa 
ser vista com ressalvas

 Tania Regina Bini, CEO da Diplo-
mata Corretora de Seguros , de Curiti-
ba, que há 26 anos comercializa planos 
de saúde empresariais, individuais e 
familiares, inclusive odontológicos, 
diz que é preciso olhar o resultado da 
pesquisa com ressalvas, principalmente 
porque o levantamento foi feito duran-
te a pandemia.
 Segundo a corretora, nesse perí-
odo houve uma queda significativa dos 
atendimentos eletivos e, com isso, con-
sultas e cirurgias - que foram proibidas 
pelas autoridades - fez cair o número de 
queixas dos usuários.
 Para ela, as pessoas estavam e 
ainda estão evitando marcar consultas, 
ir a hospitais, com medo de se contami-
narem. “Só vai mesmo quem não tem 
outra saída, por causa de alguma emer-
gência, e, como houve uma diminuição 
dos usuários, quem vai não espera mui-
to, tem um atendimento mais rápido. 
Por isso estão mais satisfeitos”, avalia, 
destacando que isso também vale para 
os planos odontológicos.
 Tania observa também que a 
telemedicina tem colaborado para esse  
resultado positivo, pois os usuários se-
quer precisam sair de casa e, em grande 
parte das vezes, têm suas necessida-
des atendidas. “São facilitadores que os 
planos criaram, com a pandemia, e tem 
apresentado resultados interessantes, o 
que, sem dúvida, pode ter colaborado 
para a pesquisa apontar essa satisfação 
do usuário”.
 Com um menor número de 
pessoas indo a consultas e deixando de 

dar continuidade 
a tratamentos 
de saúde, caiu a 
sinistralidade dos 
planos, tanto que, 
de acordo com 
determinação da 
Agência Nacional 
de Saúde Suple-
mentar (ANS), os 
planos de saúde 
individuais ou 
familiares terão 
de reduzir o valor 
das mensalidades em 8,19%. 
 De acordo com a ANS, essa di-
minuição reflete a queda das despesas 
assistenciais ocorridas no setor no ano 
de 2020, em virtude da pandemia. Essa 
redução deverá ser aplicada nos pla-
nos individuais e familiares. Não vale 
para os coletivos.
 As operadoras deverão reduzir 
o valor na data de aniversário do con-
trato. “Isso é a prova de que houve uma 
procura menor pelos atendimentos”, 
reforça Tania.
 Até o trabalho home office con-
tribuiu para essa diminuição de idas 
aos médicos. “Agora o funcionário não 
precisa mais pegar atestado e, também 
com medo de se contaminar, evita sair de 
casa para se consultar”. 
 Para Tania, a pandemia reforçou, 
sim, o desejo do brasileiro de ter um 
plano de saúde. “Houve até uma maior 
procura por informações, mas uma boa 
parcela da população ainda esbarra na 
questão preço para fazer a contratação”.

Corretora de Seguros 
Tania Regina Bini, CEO 
da Diplomata Corretora 
de Seguros.
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Veja cinco sequelas da covid-19 
que pesquisadores estudam se 
são permanentes ou temporárias

 Uma doença complexa, sistêmica e 
imprevisível. Esses desafios, que fizeram parte 
da maioria das pesquisas para compreender o 
comportamento do coronavírus logo no início da 
pandemia, agora se refletem também na busca 
por explicações para os sintomas que permane-
cem em alguns pacientes da covid-19 por meses. 
 Distúrbios cardiovasculares, metabó-
licos, gastrointestinais, neurológicos, anemia, 
dores e cansaço são algumas das sequelas 
observadas por um dos maiores estudos sobre 
isso publicado em abril na revista Nature. De 
acordo com os pesquisadores nor-
te-americanos, os pacientes 
da covid-19 tendem a 

continuar demandando recursos de saúde 
devido a essa série de manifestações clínicas. 
 ESTUDO - O cenário é muito seme-
lhante ao observado pelos profissionais de 
saúde e pesquisadores no ambulatório mon-
tado pelo Hospital Universitário Cajuru, em 
Curitiba, em parceria com a PUCPR, para trata-
mento e estudo das sequelas pós-covid. 
 O espaço oferece atendimento de 
pneumologia, fisioterapia respiratória e funcio-
nal, psicologia, neuropsicologia e cardiologia 
dependendo da necessidade dos pacientes 
que são encaminhados pelo SUS, além de 
servir como ambiente acadêmico para pes-

quisas sobre a doença. 
 De acordo com os dados alcançados e 
analisados em 4 meses de serviço, 90% 
dos pacientes entre 24 e 76 anos apre-
sentam fadiga, 85% tiveram uma grande 

perda de massa muscular, 70% dispneia 
e 50% cefaleia. São sequelas que 

permaneceram mesmo após um 
mês de recuperação da covid-19. 
“Logo no começo da pandemia nós 
percebemos que seria necessário 
um espaço especializado para 
tratamento das possíveis seque-
las da Covid-19 nos pacientes. 
Certos disso, criamos o ambula-
tório para prestar atendimento 
gratuito aos pacientes e ainda 
contribuir com os avanços das 
pesquisas, ajudando a mapear o 
vírus e as sequelas mais comuns 
e severas da doença. O ambu-

latório une serviço, pesquisa e 
educação”, diz a pesquisadora do 

ambulatório, Cristina Baena.
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Confira algumas sequelas que podem 
ser temporárias ou permanentes

 
       O comprometimento neurológico causado pelo coronavírus 
pode ser grande. Uma das explicações é que o vírus penetra no sistema nervoso cen-
tral, afetando neurônios e células da glia, induzindo várias patologias como isquemias, 
sangramentos, dores de cabeça, tonturas e perda do olfato. Algumas pesquisas levan-
tam a possibilidade de danos cognitivos nos pacientes. “A doença de Alzheimer tem 
como fisiopatologia uma resposta inflamatória, assim como o coronavírus. Isso significa 
que a covid-19 pode acelerar o processo de inflamação no sistema nervoso central e, por 
consequência, acelerar um quadro demencial latente”, explica o neurologista dos hospi-
tais Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, Carlos Twardoswchy.

          A covid-19 pode afetar o fígado de duas formas: 
uma semelhante a uma hepatite e outra, à uma colangite. Em relação ao padrão de 
colangite, sabe-se que as células das vias biliares têm uma quantidade semelhante de 
receptores para entrada do vírus (ACE2) que as pulmonares. Desta forma, a covid-19 
pode afetar com bastante agressividade o fígado, especialmente se o paciente já tiver 
alguma doença hepática crônica. “As queixas podem ser icterícia (“amarelão”), coceira, 
náuseas e evoluir com a descompensação da doença hepática crônica, aumentando a 
taxa de mortalidade”, explica o hepatologista dos hospitais, Jean Tafarel.

           O cardiologista e intensivista da UTI Covid do Hospital 
Marcelino Champagnat, Paulo Negreiros, explica que pacientes hipertensos correm mais 
riscos de desenvolver tromboses após a infecção da covid-19. “O coronavírus desregula a 
pressão dos hipertensos, mesmo com uso de medicamento. O vírus pode facilitar a formação 
de coágulos, que levam à possibilidade de evoluir para complicações como AVC e infarto”.

  Estresse pós traumático, transtornos de ansiedade e depressão também 
têm sido comuns em pacientes que ficaram mais tempo internados para o tratamento da 
covid-19. Além disso, os casos de transtornos obsessivos compulsivos (TOC) também têm 
se tornado frequentes na população, devido à necessidade da higienização constante das 
mãos, objetos e superfícies. “O medo da contaminação causa em muitas pessoas a preocu-
pação excessiva em passar álcool em gel nas mãos, limpar compras do mercado, chegando a 
afetar de maneira negativa a rotina. E isso é ainda mais impactante nos pacientes que passa-
ram por internações e vivenciaram momentos de incerteza nos hospitais, longe dos familia-
res”, conta a psicóloga Rosane Melo Rodrigues. 

       De acordo com dados do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), a du-
ração média da internação hospitalar pela covid-19 é de 22 dias. Além do cansaço emo-
cional, todo esse tempo em um leito de hospital também gera outro grande problema 
aos pacientes: a perda de massa muscular. “Os internados apresentam diversas alterações 
de funcionalidade tanto da musculatura respiratória quanto da musculatura periférica, em 
membros superiores, inferiores e também têm sua capacidade cardiorrespiratória comprome-
tida pelo alto tempo de internação”, explica a fisioterapeuta do ambulatório pós-covid do 
Hospital Universitário Cajuru, Maria Leonor Gomes de Sá Vianna.

DEMÊNCIA: 

DOENÇAS HEPÁTICAS:

AVC E  TROMBOSE:

TOC:

PERDA DE MASSA MUSCUL AR:
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Saiba tudo sobre 
SEGURO DE VIDA!

 Com a pandemia e a bus-
ca maior por seguros de vida, seus 
benefícios e os diferentes tipos, o 
assunto passou a ganhar destaque e 
tem gerado interesse para todas as 
faixas etárias. 
 
 Antes de mais nada, vale es-
clarecer que um Seguro de Vida 
convencional, contratado geralmente 
em um banco, tem vigência anual, e, 
neste caso, se acontecer alguma no-
vidade no risco, a instituição deve ser 
informada para que seja feita uma 
renovação. 
 
 Esse é um detalhe extrema-
mente importante, e que muitas 
vezes o segurado não dá a devida 
importância, o que pode provocar 
problemas para a família no momen-
to da indenização.
 
 Existem vários tipos de seguros 
de vida: o temporário, o de vida intei-
ra, o dotal e o universal. Além desses, 

também há os seguros de vida em 
grupo e os que cobrem acidentes 
pessoais. Este artigo explica como 
funciona cada um.
 
 Seguro de Vida Temporário: 
De acordo com a sua necessidade de 
cobertura, o segurado pode contra-
tar um seguro de vida com prazo de 
vigência maior do que um ano, dimi-
nuindo os riscos no período e, conse-
quentemente, os custos na contrata-
ção. Um Seguro de Vida Temporário 
pode ser uma excelente ferramenta 
de proteção em uma fase de vida 
onde a renda é essencial à família e 
deve ser protegida.

 Seguro Vida Inteira: Trata-se 
de um tipo de seguro que mantém a 
cobertura por toda a vida. Ao contra-
tá-lo, acumula-se também uma pou-
pança ao longo dos anos e chega um 
momento onde se tem que escolher 
entre sacar toda a poupança ou con-
tinuar tendo o seguro. Mas, por outro 

- Ale Boiani - 

Artigo
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lado, a poupança também pode custear 
a cobertura do seguro por um tem-
po determinado, sem que o segurado 
precise pagar mensalmente. Mas isso, 
porém, tornará o seguro finito quando 
esse custeio acabar. São alternativas 
que podem ocorrer durante a vida para 
garantir a tranquilidade.

 Seguro de Vida Dotal: Com um 
nome não muito conhecido, o Seguro 
de Vida Dotal é um tipo de seguro res-
gatável que mistura o seguro temporá-
rio com o seguro vida inteira. No Dotal 
se estipula um prazo de cobertura, só 
que também acumula uma poupança 
bem parecida com o seguro ‘vida in-
teira’. Trata-se de uma ferramenta de 
proteção e não de investimento.
 
 Seguro de Vida Universal: Fi-
nalmente lançado no Brasil, oriundo 
dos EUA, o seguro Vida Universal reúne 
as melhores características de todos os 
seguros de vida em apenas um produ-
to. Em termos de flexibilidade e relação 
custo-benefício ao cliente, esse produto 
faz muito sentido, pois o componente 
de poupança do Vida Universal se tor-
na um fundo de Previdência Privada de 
verdade e faz muita diferença no futuro. 
O cliente pode pagar o seguro por meio 
de uma portabilidade de previdência 
ou se em algum momento não precisar 
mais da cobertura do seguro, transferir 
o saldo para um vgbl.

 Seguro Vida em Grupo: Ideal 
para empresas, muitas vezes esse segu-
ro é determinado pela própria Conven-
ção Coletiva de Trabalho de determi-
nadas categorias profissionais ou como 
benefício aos funcionários. A vigência 

é de um ano e o risco da apólice deve 
ser reavaliado para renovação. Existem 
várias modalidades diferentes e inte-
ressantes do Seguro Vida em Grupo.

 E, por fim, o Seguro Vida de 
Acidentes Pessoais (AP): Destinado a 
“situações” que podem acontecer por 
acidente: morte acidental; invalidez aci-
dental; despesa hospitalar coberta; entre 
outras coberturas. É importante saber 
que neste seguro não existem cober-
turas para morte natural. É um seguro 
interessante, mas não deve ser a única 
cobertura de vida que se deva ter.
 
 Podemos perceber que existe 
uma série de Seguros de Vida, que 
devem ser escolhidos de acordo com 
as suas necessidades atuais e futuras. É 
ele que vai garantir a sua proteção e a 
sustentabilidade financeira e social que 
a sua família merece.

 Coberturas de Seguro em Vida:
Mas como funcionam as coberturas em 
vida? A dúvida tem se tornado cada vez 
mais comum no último ano, com o au-
mento dos jovens contratando seguros 
de vida. É natural que ao contratar Se-
guro de Vida, a primeira cobertura que 
nos venha à mente seja a de morte. Mas, 
um Seguro de Vida vai muito além disso 
e oferece coberturas para necessida-
des que podem ocorrer em vida: como 
Invalidez (temporária ou permanente, 
funcional ou laboral); Doenças; Diárias 
de Internação; e Reembolso de Doenças 
Médicas e Odontológicas.

 O IPA (Invalidez por Acidente) 
é voltado para cobrir situações em que 
a perda de funcionalidade ou perda 
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do próprio membro, ocorridas por um 
acidente , sejam indenizadas por valo-
res pré-acordados. Cada parte do corpo 
pode ter impacto diferente de acordo 
com cada profissão exercida pela pessoa 
contratante: um cirurgião que perde o 
polegar, um atleta que perde o pé, um 
fisioterapeuta que perde o movimento 
dos braços... Esses profissionais acabam 
sendo prejudicados no exercício de suas 
profissões e, por isso, existe a possibili-
dade de contratar a cobertura majorada, 
aumentando o valor da indenização.

 Já o IFPD (Invalidez Funcional 
por Doença) cobre situações de perda 
de autonomia pessoal decorrentes de 
doenças cobertas na apólice, onde os 
segurados acabam precisando de ajuda 
para exercerem suas funções do dia a 
dia, como se alimentar , se comunicar 
ou se locomover. Para cobrir situações 
de invalidez temporária em relação ao 
trabalho, existe o DIT (Diária por In-
capacidade Temporária). Nesse caso, 
independente do motivo ser acidente 
ou doença, o seguro oferece uma renda, 
que deve ser igual ou menor do que a 
renda que a pessoa gera em seu traba-
lho. É comum ter um período de espera 
(franquia) para acionar o seguro, evi-
tando que o mesmo seja utilizado para 
problemas de saúde menos graves.

 A cobertura de ‘Doenças Graves’ 
é uma cobertura por diagnóstico, que 
não tem relação direta com despesas 
de tratamento da doença. Caso seja 
diagnosticada alguma das doenças 
listadas na apólice, o segurado recebe 

o valor em dinheiro, que pode servir 
para melhorar a sua qualidade de vida, 
fazer adaptações na residência, pagar 
despesas não cobertas pelo seguro 
saúde ou complementar a renda. Cân-
cer, AVC, insuficiência renal, perda da 
visão, audição ou fala, infarto, parkin-
son e Alzheimer são algumas das do-
enças cobertas nesse tipo de produto.

 Diária por Internação Hospitalar 
é uma cobertura de um valor pré-es-
tipulado para cada dia que o segu-
rado permanecer internado (não tem 
relação com a conta hospitalar) - se o 
Seguro Saúde cobrir as despesas de 
internação, esse produto pode ser-
vir para receber renda no período da 
internação. Já para os casos em que o 
segurado não tenha um Plano de Saú-
de, esse produto ajuda a pagar a conta 
do hospital.

 A cobertura DMHO (despesa 
médica, hospitalar e odontológica) é 
muito utilizada por empresas como 
complemento às cobertura de saúde, 
quando o plano de saúde tem rede 
restrita à cidade onde o colaborador 
reside e precisa de cuidados médicos 
em uma viagem a trabalho, por exem-
plo. Neste caso , o segurado paga a 
despesa e solicita o reembolso.

 São inúmeras as possibilidades 
de proteção para situações em que não 
temos controle, e conhecer essas di-
ferentes opções de acordo com o que 
faz sentido para a sua vida é sempre o 
melhor caminho.

REVISTA SEGURO É SEGURO
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V O C Ê  N Ã O 
P R E C I S A
TER CARRO 
para fazer seguro. 
Só Carteira de 
HABILITAÇÃO

 Os brasileiros não precisam mais ter 
um veículo para contratar um seguro. Após 
um período de testes, acaba de chegar ao 
mercado o RC Condutor, o primeiro seguro  
vinculado exclusivamente à Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), voltado a proteger 
motoristas contra danos corporais e mate-
riais causados contra terceiros.
 Totalmente digital, o novo seguro 
poderá ser contratado na hora, sem bu-
rocracia ou grandes questionários, tendo 
como única exigência que o motorista pos-
sua a CNH. A novidade é uma exclusividade 
da Argo Seguros.
 “Como esse seguro está vinculado a 
uma pessoa e ampara danos a terceiros, não 
existe restrição de idade do veículo, o que 

o torna perfeito para 
quem aluga um carro 
ou possui automóvel 
com mais de 20 anos 
de uso, por exem-
plo, que geralmente 
não são aceitos pelas 
seguradoras”, explica 
Mariana Miranda, Cor-
porate Sales da Argo.
 De acordo com 
a executiva, o novo 
seguro tem poten-

cial para atender mais de dez milhões de 
brasileiros. “Só no segmento de aluguel de 
veículos, cerca de dois milhões de motoristas 
poderão ser beneficiados, já que não have-
rá mais necessidade de pagar as diárias do 
‘seguro contra terceiros’”, avalia.
 Com limite de até R$ 150 mil, o RC 
Condutor oferece coberturas para despesas 
com a defesa do segurado, de contenção de 
sinistros e de salvamento de sinistros. O se-
guro também possui serviços de assistências 
sob medida, como reparo/guincho, socorro 
mecânico 24h, chaveiro e meio de transporte 
alternativo (taxi ou carro de aplicativo). Vale 
lembrar ainda que a contratação é exclusiva-
mente por meio de corretor de seguros, que 
pode solicitar mais informações pelo e-mail 
rccondutor@argoseguros.com.br.
 Esse é o segundo produto que a 
Argo disponibiliza para o segmento de 
automóveis. Em julho do ano passado, 
a seguradora apresentou o ‘Instant’, o 
primeiro seguro intermitente para auto-
móveis do Brasil, com cobertura ponto a 
ponto e proteção por 24 horas. No entan-
to, a semelhança entre os produtos fica 
apenas na inclusão, já que ambos per-
mitem que mais pessoas tenham acesso 
a essa importante transferência de risco, 
que é o seguro.Mariana Miranda, 

Corporate Sales da Argo.

mailto:rccondutor%40argoseguros.com.br?subject=
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A rescisão unilateral e o reajuste do prêmio 
nos contratos de assistência à saúde com 

menos de 30 beneficiários

Plano de saúde não pode 
cobrar por cancelamento

 Quando qualquer pessoa ou empresa 
faz um plano de saúde sabe - porque isso 
consta em uma das cláusulas do contrato - 
que se houver cancelamento há a imposição 
do pagamento de multa.
 Mas é direito do segurado cancelar o 
plano de saúde sem ser penalizado por isso. 
O entendimento é da 10ª Câmara de Direito 
Privado, que anulou a cobrança de multa de 
uma empresa de estética que decidiu rescin-
dir o contrato com uma operadora de plano 
de saúde.
 De acordo com o processo, ao receber 
a solicitação, a operadora impôs multa resci-
sória por cancelamento antecipado e cobrou 
aviso prévio equivalente a 60 dias de adesão 
obrigatória ao seguro. As cobranças foram 
anuladas em primeira instância. A operadora 
recorreu, mas o TJ-SP manteve a sentença. 
 O relator, desembargador Jair de 
Souza, afastou o argumento da operadora 
de que se aplica ao caso a Resolução 195 da 
Agência Nacional de Saúde Complementar 
(ANS) que permitiria a cobrança. Ocorre que 
a norma foi derrubada em 2014, depois que 
o Procon-RJ ajuizou uma ação civil pública 
contrariando a multa.
 Esta não foi a primeira vez que o TJ-SP 
teve este entendimento. Depois que uma se-
guradora aplicou reajuste de 15% à mensali-
dade de um plano empresarial, os segurados 
foram cobrados em duas mensalidades pelo 
cancelamento, como forma de multa.
 “Por qualquer ângulo que se analise, 
é indevida a cobrança da multa contratual 
pretendida pela apelante. Isto porque o dis-
positivo legal que deu ensejo à redação da 
cláusula 20.9, que permite a cobrança da 
multa referente ao aviso prévio para a resci-
são imotivada do contrato, foi revogada pela 
própria ANS”, afirma o relator do caso, de-
sembargador José Carlos Ferreira Alves.

 Os planos e seguros privados de assistên-
cia à saúde submetem-se à regulamentação da Lei 
n.º 9656/1998, que permite o reajuste do prêmio à 
conveniência da seguradora e a rescisão unilateral e 
imotivada dos contratos coletivos após a vigência do 
período de 12  meses e mediante prévia notificação 
com antecedência mínima de sessenta dias.
 Entretanto, a regra é outra para os contratos 
de seguro saúde e plano de saúde com menos de 30 
beneficiários que, segundo o entendimento do Supe-
rior Tribunal de Justiça, detém características híbridas, 
já que estão definidos como uma avença coletiva 
com número pequeno de usuários, mas ostentam 
atuária similar aos planos individuais e com escasso 
poder de barganha.
 Apesar de ser possível a rescisão unilateral, a 
cláusula que faculta o cancelamento do contrato não 
deve ser utilizada pela operadora sem haver motiva-
ção justa e idônea. E o reajuste do prêmio não pode 
ser desarrazoado ou aleatório, sem transparência.
 Ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do 
grupo segurado, com menos de 30 beneficiários, a 
rescisão do contrato e o reajuste do prêmio devem 
conter temperamentos e atender a legislação do 
consumidor, que coibe abusividades e prima pela 
conservação contratual.
 E segundo o Código de Defesa do Consumi-
dor é da seguradora, na condição de prestadora do 
serviço, o ônus da prova a respeito da sinistralidade 
do contrato, do desequilíbrio da apólice coletiva ou 

qualquer outro motivo idôneo que justificasse 
a rescisão do contrato e o reajuste dos 

prêmios em dissonância dos índices 
autorizados pela– Agência Na-

cional de Saúde (ANS).
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Ainda que haja uma boa segurança no seu 
condomínio, nunca confie totalmente nela e 
sempre verifique quem bate à sua porta antes 
de abri-la, principalmente quando não tenha 
sido feito nenhum aviso da portaria de que 
alguém iria até seu apartamento.

Se houver uma criança pequena no banco de 
trás, pegue-a por entre os bancos da frente 
enquanto ainda está dentro do carro e saia 
com ela nos braços. Jamais tente sair primeiro 
e pegá-la pela porta de trás, isso aumenta o 
risco para você e para a criança.

Ir às ruas é o momento que requer mais atenção, 
pois nesta hora se está mais vulnerável. Lembre 
que os delinquentes muitas vezes escolhem suas 
vítimas pelos bens que elas carregam, por isso 
evite portar joias ou bens de valor quando sair só.

Fique atento à segurança, 
mesmo em condomínio

Tenha cuidados quando tiver 
com criança no banco de trás

Evite sair com objetos de valor 
quando estiver sozinho
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Ficar com as costas para a parede pode difi-
cultar a aproximação de delinquentes aos bens 
que você leva: sua bolsa, sacola com compras 
e outros, enquanto você faz sua refeição, bem 
como lhe dá uma melhor visão do que ocorre à 
sua volta.

Tome cuidado quando alguém lhe procura dizen-
do para tirar seu carro de onde está estacionado, 
pois pode ser uma tentativa de roubo. Ao sair, 
você poderá ser abordado por delinquentes que 
arrebatarão seu veículo.

Esteja sempre com seus
 pertences à  vista

Fique alerta para situações que 
podem ser tentativas de roubo

mailto:atendimento%40morandiniseguros.com.br?subject=
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 As rodovias brasileiras foram palco 
de mais de 1,5 milhão de sinistros de trânsi-
to, na sua maioria colisões traseiras (27,1%), 
envolvendo mais de 3,3 milhões de pessoas 
entre os anos de 2009 e 2019. 
 Os dados foram coletados junto à 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o estudo 
Dimensão e Impacto dos Sinistros de Trânsito 
no Brasil: Características Gerais e Descrição de 
Indicadores, elaborado pela Associação Bra-
sileira de Medicina de Tráfego (Abramet) com 
o suporte da agência 360° CI, e que traz uma 
notícia alentadora: um terço dos envolvidos 
saíram ilesos e a incidência de sinistros tem 
registrado declínio na década.
 Apesar disso, alerta o presidente da 
Abramet, Antonio Meira Júnior, o número 
de sinistros nas rodovias brasileiras ainda é 
alto e o que se espera é que o Brasil reduza 
ainda mais esses indicadores nos próximos 
anos. “O objetivo final, que toda a sociedade 
deve buscar, é um trânsito menos violento e 
mais seguro.”

Proibida “venda casada” de seguros em banco

Rodovias registram mais de 1,5 milhão de acidentes em 10 anos

 A 11ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (foto) enten-
deu que é vedada a imposição de contratação 
de seguro de proteção financeira e outros 
encargos desnecessários para o financiamento, 
notadamente quando celebrado no próprio 
contrato principal, porque constitui na prática 
de venda casada, devendo ser desconsiderada.
 O caso ocorreu após banco condi-
cionar liberação de financiamento de carro 
a cobrança de seguro e de título de capi-
talização premiável. A instituição financei-
ra deverá devolver ao cliente os valores 
pagos indevidamente. 
 O relator, desembargador Walter Fon-
seca, lembrou que a ilegalidade da tarifa de 
seguro já foi reconhecida pelo STJ, ao julgar 
o REsp 1.639.320, sob o rito dos recursos 
repetitivos. O entendimento é de que, nos 

contratos bancários em geral, o consumidor 
não pode ser compelido a contratar seguro.
 “Isso porque, ao consumidor não é 
dada a opção da contratação de seguro em 
outra instituição diversa, configurando a prá-
tica da venda casada, vedada pela legislação 
consumerista”, afirmou Fonseca.
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Nosso objetivo é popularizar 
o mercado de seguros!

 Nossa proposta consiste em levar informações de forma 
clara para que mais pessoas se conscientizem da importância de 
segurar seus bens mais preciosos.

Seguro é Seguro!
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Seguro para casamento. 
Contrate antes do sim!

 Se você pretende se casar em breve, saiba que o mercado oferece seguro para casamentos. 
Cobre do fotógrafo que não aparece para a cobertura, ao local da festa que apresentou algum 
problema, até imprevistos com trajes dos noivos. Cobre também roubo qualificado de celulares 
e outros equipamentos, até mesmo presentes dos noivos, e quedas ou outros acidentes pessoais, 
inclusive brigas entre convidados, e muito mais. Página 9.

Veja também:

- Seguro é Seguro entra para o rol das 
revistas premiadas. Página 12
- Entenda a polêmica dos reajustes dos 
planos de saúde. Página 14
- Saiba como manter a saúde emocional 
durante a pandemia. Página 16
- Direito&Seguro: Seguro de Danos e 
o Direito de Informação. Página 19
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Estudo estima como será o 
mercado de seguros no futuro
 Como quase tudo no mundo, que está se reinventando nesta pandemia, o mercado de 
seguros está mudando e vai mudar ainda mais. Esta é a análise que faz um estudo que aponta 
que as seguradoras precisam combinar modelos de distribuição física e digital para aprimorar a 
experiência dos clientes, em especial em um mundo pós-pandemia. Página 7.

Veja também:

- Quem sofreu acidente de trânsito até dezembro 
de 2020 pode acionar Dpvat por app. Página 13
- Você sabe como encontrar um corretor de seguros 
de confiança? Página 15
- Informações erradas ou falsas podem comprometer 
recebimento de seguro. Página 16
- Saiba o que é e como funciona o “open banking”. 
Página 18
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