
E- A ÓTICA DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

IOV'"l\.-l'L"",'U\...:l dos novos tempos, isto é, como devem 
vv,,-,,,m~ sociais e ambientais. 

"Os principais pontos da Lei 9 .656/98 e de sua 
que se refere à proteção do consumidor", foi 

tação do instrumento da portabilidade de 
de saúde, o qual representa um grande avanço, 

a competição no setor regulado, ao permitir 
de plano de saúde sem o cumprimento de novas 

atualizou-se o rol de procedimentos e eventos em 
a referência básica para a cobertura assistencial 

nos planos de saúde, com inclusão de vários pro
: transplante de medula óssea, cirurgia refrativa 

""",v"vJ;"«;, planejamento familiar. Cabe salientar 
foi retirado comentário sobrea restrição de 

de grau de miopia inferior a sete graus, pois 
a ser de cobertura obrigatória. 

nesta edição um glossário com alguns ter
saúde suplementar para facilitar a compreensão 

final, observa-se ao atualizarmos esta obra que, a 
pela Lei dos Planos de Saúdesobaótica da proteção 
aVfmçanclO lentamente e que as incompatibilidades 
Código de Defesa do Consumidor, até o momento, 

~".''''''''''«J aos seus princípios. 

torna-se indispensável a ampliação do debate 
sdo setor para garantir a melhoria da qualidade da 
,E, também, é fundamental que essa discussão seja 
[) Nacional para aperfeiçoar o marco regulatório, isto 
lei a Medida Provisória 2.177/01, para justamente 
~a jurídica. 

São Paulo, março de 2010. 
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