
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

LEGISLAÇÃO CORRELATA 
 

Lei nº 9.656/1998 – Lei dos planos de saúde 
Atualização decorrente da Lei nº 13.819/2019 - Política Nacional de Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio 
 

Art.  10-C - Os produtos de que tratam o inciso I do caput e o § 1º do art. 1º desta Lei 

deverão incluir cobertura de atendimento à violência autoprovocada e às tentativas de 

suicídio. 

 
“Art. 1o - Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos 

de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, 

adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:                   
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 

assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem 

limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou 

serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou 

referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente 

às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta 

e ordem do consumidor;       

(...)            
§ 1o - Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 

qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura 

financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o 

diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:                   

a) custeio de despesas;                  

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;                   

c) reembolso de despesas;                   

d) mecanismos de regulação;                     

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados 

por prestador escolhido pelo consumidor; e                     

f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-

assistenciais”.                       

 


