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PREPARE-SE PARA UM ANO DE MUITAS

CONQUISTAS E REALIZAÇÕES

Fique atento a nossa agenda de 2019.

RESERVE EM SUA AGENDA OS EVENTOS DO PRINCIPAL SISTEMA DE SAÚDE!
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Seminário Odonto

24º Congresso Abramge
15º Congresso Sinog

Início do curso de “Excelência 
em Gestão de Operadoras 

Odontológicas”

Seminário Contas Médicas

Seminário Odonto
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www.abramge-uca.com.br
Rua Treze de Maio, 1540 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01327-002
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A   retomada da atividade econômica do Brasil ainda não veio no ritmo esperado 
e a criação de vagas de trabalho se mantém instável. Mas, no setor da saúde, os 
negócios estão em ebulição, como mostra a reportagem de capa desta edição 

de Visão Saúde. 
Em 2018, das três aberturas de capital ocorridas na B3, novo nome da Bolsa de Valores 

de São Paulo, duas foram de operadoras de saúde. De janeiro a setembro, foram realizadas 
107 transações de fusões e aquisições de empresas de saúde no país. Nos dois casos, na 
bolsa e fora dela, as somas envolvidas são bilionárias. Isto é, o setor em que nos inserimos 
pode ser a bola da vez no radar dos investidores, nacionais e estrangeiros, que enxergam um 
mercado com grande potencial de crescimento, no curto, médio e longo prazos. 

Nesse cenário pujante de negócios, alguns nichos se destacam acima de outros. 
Como é o caso dos planos odontológicos dirigidos aos idosos. Em reportagem sobre 
esse assunto, mostramos que a parcela mais idosa da população está crescendo e 
adquirindo novos hábitos de consumo [1]. Esses fatores, aliados à crescente consciência 
sobre a necessidade de cuidados com a saúde bucal na velhice, formam um atrativo 
mercado para operadoras de todo o país, que criam produtos novos especialmente para 
esse público – e já apresentam ótimos resultados.

Completando a tríade de reportagens desta edição, exploramos uma novidade 
muito importante para o setor de saúde no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) [2]. Com entrada em vigor para 2020, a nova lei provocará mudanças 
significativas no modo como operadoras, hospitais e laboratórios usam informações a 
respeito de pacientes. E, na esteira disso, exigirá também transformações culturais e 
organizacionais, segundo os especialistas ouvidos. É bom todos irem se preparando.

Na já tradicional entrevista que abre a Visão Saúde, ouvimos o renomado cirurgião do 
Hospital Sírio Libanês e professor da USP Raul Cutait [3]. Com vasta experiência como 
médico e acadêmico, Cutait é enfático ao apontar o risco de termos tantos formandos em 
medicina saindo de faculdades de qualidade baixa. E aponta os caminhos para melhorar 
e controlar o nível do ensino de medicina no Brasil.

Outros destaques desta edição são uma explicação sobre as provisões técnicas em 
operadoras de planos de saúde, a relação dos projetos vencedores do Prêmio Sinog e 
um artigo exclusivo de um representante do setor industrial sobre o que os principais 
contratantes de planos de saúde no país esperam das empresas que os atendem.

Boa leitura.

A bola da vez

[3]

[2]

[1]
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Raul Cutait, cirurgião e professor universitário, aponta  
os riscos do número excessivo de formandos em medicina  

e os possíveis caminhos para a melhoria do ensino 

FOTO: PC PEREIRA

Tiro no pé

“N  ão podemos conviver com a ideia de termos 
um milhão de médicos no Brasil”, diz o re-
nomado cirurgião do Hospital Sírio Libanês e 
professor da Universidade de São Paulo (USP) 

Raul Cutait. Com a experiência de quem já foi gestor público 
e há mais de quatro décadas trabalha como médico e docente, 
Cutait aponta que o número excessivo de formandos de medi-
cina em faculdades de baixo nível é um risco para a saúde da 
população. E, na qualidade de integrante da comissão formada 
pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o ensino de 
medicina no Brasil, o cirurgião defende a implantação de um 
programa de acreditação das faculdades e de um exame nacional 
de proficiência obrigatório para todos os médicos. Acompanhe, 
na entrevista exclusiva à Visão Saúde, esses e outros destaques.
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VISÃO SAÚDE – O Brasil precisa de mais médicos ou de 
melhores médicos?
RAUL CUTAIT - O Brasil precisa de bons médicos. O 
problema de ter gente mal preparada sendo colocada no 
mercado de trabalho é algo que eu chamo de tiro no pé. 
Não adianta ter médicos que não saibam resolver proble-
mas. A faculdade de medicina por si só não consegue pre-
parar alguém para o mercado de trabalho, é necessário 
que a formação seja complementada com uma residên-
cia médica. E hoje já não há residência para mais que 
60% dos que se formam. Quando essas 130 faculdades de 
medicina novas estiverem funcionando – veja, nós pas-
samos, em cinco anos, de 200 faculdades, que já era um 
absurdo, para 330 – nós vamos ter em breve 1 milhão de 
médicos no mercado de trabalho. Quando toda essa nova 
turma estiver saindo da faculdade, vão faltar muito mais 
vagas para residência. Ou seja, vai ter gente entrando no 
mercado de trabalho apenas com a formação do curso 
médico, que todos reconhecem ser insuficiente. Isso é 
um alto risco. A população será atendida por profissionais 
incapacitados e que não vão saber resolver uma boa parte 
dos problemas. 

O senhor é a favor da suspensão da abertura de novas 
faculdades de medicina?
O governo criou uma moratória de cinco anos pra se exa-
minar esse problema. Não pense que é muito tempo. O 
Japão teve 30 anos de moratória. Nos EUA, há 100 anos, 
eles fecharam diversas faculdades. O Programa Mais Mé-
dicos colocou o sarrafo no terceiro subsolo, ficou muito 
fácil abrir uma faculdade. Veja, eu não sou contra abrir fa-
culdades de medicina, eu sou muito contra abrir faculda-
des que não têm condições de formar bons médicos. E por 
que elas não têm? Simples: primeiro porque não existem 
professores em número suficiente pra todas elas. Esses são 
indivíduos que não só têm apenas de ensinar as técnicas 
e desenvolver habilidades nos alunos, mas também ajudar 
os alunos a formarem sua personalidade como médicos. 
Questões do dia a dia, como ética, relacionamento. Os 
professores têm de ser verdadeiros mentores. Mas essas 
escolas não vão ter essas pessoas lá, então os alunos não 
terão pra quem olhar. Os estudantes não terão nem o 
aprendizado necessário nem os exemplos. Isso, por si só, é 
dramático. Então, essas faculdades de medicina novas po-
dem ser vistas como bons negócios. Mas não como uma 
coisa boa para nossa saúde. 

Por que só há faculdades públicas entre as melhores de 
medicina?
Porque tradicionalmente os melhores professores acabaram 
ficando em faculdades públicas. Não adianta ter um cara es-
petacular na escola privada. Você precisa de densidade, de 
um timaço na docência. E tem de ter um hospital escola 
também espetacular. Quantas faculdades privadas têm isso? 
Acho que esses são os principais entraves. 

Quais são as condições mínimas para uma faculdade de 
medicina ser boa?
Na medicina o estudante precisa aprender a conviver com 
os pacientes, com os casos clínicos. Nós não temos hospi-
tais escola pra toda essa gente que está sendo colocada no 
mercado. A ideia de fazer hospitais do SUS serem hospi-
tais de ensino é leviana. Ali estão médicos atendendo, não 
são professores. Os professores precisam ser capacitados 
para isso. Outra coisa são as instalações das faculdades. 
Não se pode ter uma escola de medicina sem laboratórios 
e uma série de outras coisas porque o estudante não terá 
o ensino apropriado. Esse conjunto hoje é absurdamen-
te complexo, difícil de ser criado. E caro. Na USP somos 
privilegiados, temos tudo em grandes volumes, então as 
pessoas aprendem. Por outro lado, a Escola Paulista de 
Medicina, que é de grande padrão, hoje vive a situação 
de penúria do seu hospital de treinamento dos alunos 
residentes. Já está sofrendo. No Rio de Janeiro, também 
há grandes escolas que passam pelo mesmo problema de 
financiamento insuficiente. Dentro disso, tem um dado 
estarrecedor: no exame do Cremesp [Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo] para avaliar os co-
nhecimentos e proficiência dos alunos, cerca de 40% não 
passam. Isso quer dizer que existe uma grande parcela de 
gente se formando, no estado mais rico do país, que não 
aprendeu o mínimo necessário para ser um bom médico. 

Quais são os reflexos disso no sistema de saúde?
A maioria das coisas que tem de ser tratadas são mais sim-
ples, que a assistência básica de saúde resolve. Então aí não 
precisa de um médico extremamente bem capacitado, mas 
precisa ser bem formado. Já nos níveis de atenção secundá-
ria e terciária, é necessário ter gente muito bem formada. 
O indivíduo que não sabe operar, indicar bem, pode fazer 
com que aconteça algo errado com seu paciente. O erro 
pode ser por imperícia, negligência ou incompetência. Só 
que o coitado não aprendeu a resolver o problema direito. 
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Então, será que ele e a instituição em que ele trabalha de-
vem ser punidos? Ou será que o governo também deve ser 
penalizado, pois permitiu que ele se formasse? Outra coi-
sa fundamental é o médico conversar com as pessoas. Isso 
foi asfixiado, tanto no sistema público quanto no privado. 
Quando conversamos com o paciente entendemos melhor 
o que está passando com ele e, às vezes também descobri-
mos outros problemas de saúde que ele nem sabia. Muitas 
vezes, quando a pessoa chega num consultório médico, ela 
está precisando de algo mais. 

Esse atendimento mais “humanizado” é ensinado nas 
faculdades brasileiras?
Não, não existem cadeiras que se envolvem com essas ques-
tões. Elas ensinam a fazer o diagnóstico de câncer, mas não 
ensinam a como contar para o paciente que ele tem câncer. 
Tem indivíduos que pontualmente fazem isso, mas a própria 
USP não tem isso de forma mais profunda. Existem técnicas 
pra isso, não é só conversar e estimular sensibilidade no es-
tudante. Eu procuro passar isso para os meus alunos dando 
exemplo, mostrando como eu faço. E quando eu pergunto 
para eles do que eles mais gostam nas minhas aulas, quase a 
totalidade me diz que gostou de observar minha maneira de 
lidar com os pacientes internados. Ter bons mentores ajudou 
muito na minha formação como médico.

E como o senhor avalia o ensino da ética profissional?
Ética aprendemos desde nossa casa. E na faculdade é fun-
damental que se ensine a ética da nossa profissão, que é 
completamente diferente da do advogado, do comerciante. 
Isso se aprende com aulas, mas muito mais pelo exemplo. 
Como os alunos sem mentores vão aprender comporta-
mento ético? Meu pai era médico e me deu um conselho 
que eu sigo: primeiro o paciente. Tem situações em que eu 
posso me dar mal, e eu opto sempre por proteger primeiro 
o paciente. Isso aconteceu muitas vezes. Minha obrigação 
é com a pessoa, eu não tenho de proteger nem a mim, nem 
aos meus colegas. Só se isso redundar no bem do meu pa-
ciente. Ética é palavra chave.

O grande desperdício existente no sistema de saúde também 
é reflexo de uma formação deficiente?
Todo o mundo quer usar o melhor produto, o mais novo. 
Existem tecnologias incorporadas que são caras, mas fazem 
a diferença e permitem economias de custos diretos e in-
diretos. Por outro lado, tem tecnologias que podem ser dis-

pensadas. Eu sempre procuro ensinar para os meus alunos 
a fazer as coisas da maneira mais barata, se o resultado for 
o mesmo de uma coisa mais cara. Entre usar um gram-
peador e uma sutura a mão, eu falo pra fazer a segunda, 
porque ao invés de gastar 1.600 reais, você vai gastar 60 
reais. E essa noção não é muito transmitida na faculdade 
hoje. Os estudantes precisam ser ensinados a questionar se 
precisa mesmo daquele produto que custa uma fortuna se 
o resultado é o mesmo de outro. O médico tem de agir de 
acordo com protocolos clínicos e, se quiser fazer diferente, 
tem de justificar. Isso obriga ele a ter uma formação médica 
adicional. Os estudantes de medicina deveriam aprender 
um pouco de tudo: sociologia, pedagogia, administração. 
Isso é uma falha dos nossos programas de ensino em geral, 
até nas melhores faculdades.

Como estão os trabalhos da comissão do MEC que examina 
as faculdades de medicina?
Já fizemos um diagnóstico dos problemas do ensino de me-
dicina no Brasil e colocamos alguns pontos importantes que 
precisam acontecer para melhorar o nível. Um deles é um pro-
grama de acreditação, que estabeleça requisitos mínimos que 
tenham de ser seguidos. O MEC tem de ter um mecanismo 
pra punir, até com o fechamento, as faculdades que não se-
guirem as recomendações. Outra proposta é estabelecer um 
exame nacional de proficiência dos alunos, como o feito pela 
OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], que todos os médicos 
precisem fazer. Todos os brasileiros estudando em outros paí-
ses, como Bolívia, Paraguai e Argentina teriam de passar nesse 
teste pra obter a licença para exercer a medicina. Agora vai 
depender muito dos novos ministros da educação e da saúde. 
Acho que existe espaço para a coisa acontecer. 

O currículo deve ser reformulado?
Temos de definir o que cada escola tem de ensinar para for-
mar um bom médico. E também saber o que será aceito de va-
riação em torno de um currículo mínimo. Não se pode querer 
que todas as faculdades formem os mesmos tipos de médicos. 
Uma faculdade no interior do estado pode formar um médico 
para as necessidades locais, e não um médico como o que a 
USP vai formar. Nos EUA, por exemplo, existem programas 
universitários em que o aluno faz graduação e doutorado ao 
mesmo tempo, porque a proposta é formar médicos que sejam 
pesquisadores. Então, é simples: temos de definir que tipo de 
médico vai ser formado, e ver se a faculdade está dentro do 
padrão mínimo a ser exigido.
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D uas notícias divulgadas no segundo se-
mestre de 2018 revelaram mais capítu-
los do conluio existente entre a indústria 

farmacêutica e médicos nos EUA, sujeitando 
pacientes a procedimentos e terapias desne-
cessários. Como tem sido amplamente divul-
gado na Visão Saúde, esse é um dos fatores 
que contribuem para a explosão dos custos 
médico-hospitalares, prejudicando governos, 
operadoras e consumidores em todo o mundo, 
inclusive no Brasil.

Em agosto de 2018, o jornal New York Ti-
mes publicou extensa reportagem sobre os 
incentivos financeiros de centenas de milha-
res de dólares recebidos pelo endocrinologis-
ta Michael Holick, da Universidade de Bos-
ton, para promover o consumo de vitamina D, 
que virou febre e movimentou US$ 930 mi-
lhões em vendas nos EUA em 2017. Em uma 

década, muito graças à campanha de Holick, 
a comercialização de vitamina D aumentou 
900% naquele país.

Em 2010, a Academia Nacional de Me-
dicina americana divulgou um relatório que 
afirmava que a vasta maioria dos americanos 
produzia naturalmente quantidade suficiente 
de vitamina D. E aconselhou médicos a só tes-
tar seus níveis em pacientes em alto risco de 
certas enfermidades, como a osteoporose.

Holick, no entanto, de acordo com a re-
portagem, liderou um estudo posterior, pa-
trocinado pela Sociedade de Endocrinologia, 
em que adotou diretrizes muito diferentes, 
recomendando grande expansão de testes 
de níveis de vitamina D e um novo índice 
para diagnosticar sua deficiência. Agora, a 
investigação do New York Times revelou que 
o entusiasmo do endocrinologista pelo tema 

foi influenciado por propinas pagas por fa-
bricantes de medicamentos, salões de bron-
zeamento e um dos maiores laboratórios de 
testes médicos dos Estados Unidos.

Já em outubro, uma pesquisa feita pela 
faculdade de medicina da Universidade de 
Harvard mostrou que 72% dos médicos 
consultados admitem receber algum be-
nefício da indústria farmacêutica. Entre os 
benefícios estão medicamentos de graça, 
refeições oferecidas por empresas, brindes 
como canetas, cadernos e camisetas, pa-
gamento por serviços de consultoria e reu-
niões, e ingressos para eventos. 

Os dados mais recentes são de 2016 e re-
velaram que a indústria pagou US$ 15,8 mi-
lhões a médicos em palestras, consultorias, 
refeições de negócios e viagens para simpó-
sios sobre medicamentos opioides.

Parcerias ilegais
Reportagens revelam que maioria dos médicos nos EUA  
recebem incentivos financeiros da indústria farmacêutica

FR
E

E
P

IK

NOTAS

VISÃO SAÚDE   JAN/FEV/MAR 201910



“Via de regra, a judicialização da saúde, como exercício  
da cidadania, deveria voltar-se mais para o cumprimento  

das promessas do SUS do que à busca daquilo que não está  
previsto em políticas públicas. Nenhum Estado consegue  

entregar às pessoas todo e qualquer tipo de pretensão”. 
Declaração do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)  

João Pedro Gebran Neto em palestra no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

A  Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de dois 
recursos especiais, decidiu, em novembro de 2018, que operadoras de planos de 
saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos não registrados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Esse entendimento já constava da jurispru-
dência do tribunal, mas com a última decisão passou à condição de precedente qualifi-
cado, com ampla repercussão em toda a Justiça.

A partir desse julgamento, os processos que estavam suspensos por tratarem da mes-
ma questão voltam a tramitar. Segundo o ministro Moura Ribeiro, relator dos recursos 
especiais, há 204 processos desse tipo somente em tribunais de segunda instância. 

A decisão é uma boa notícia para o setor de saúde suplementar, pois representa se-
gurança jurídica e maior previsibilidade financeira. 

SEGURANÇA JURÍDICA

3,1%
FOI A EXPANSÃO DO 

NÚMERO DE EMPREGOS 
NA SAÚDE SUPLEMENTAR 

entre setembro de 
2017 e setembro 

de 2018, segundo o 
Instituto de Estudos 

de Saúde Suplementar 
(IESS). Essa foi a 

primeira vez em que 
o índice superou 3% 
em 18 levantamentos 

realizados pelo órgão, o 
que pode indicar uma 
recuperação das vagas 

formais no Brasil.  
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COISAS MUITO DIFERENTES
Confusão recorrente entre inflação geral da economia e variação das despesas  
médico-hospitalares leva a distorções no índice de reajustes dos planos

Frequentemente as pessoas fazem uma comparação simples 
entre o aumento das mensalidades de planos de saúde e os 
índices de inflação da economia em geral. Isso é um erro que 
induz a avaliação de que há abusos nos índices de reajustes dos 
planos individuais – quando, na verdade, eles geralmente ficam 
abaixo da variação de custos do setor, causando o desequilíbrio 
financeiro de centenas de operadoras.

Enquanto os índices de inflação medem variação geral de 
preços na economia, os reajustes dos planos de saúde devem 
ser baseados em uma medida de variação das despesas, que 
embute mudança do preço, da quantidade de bens e serviços 
consumida e da composição dos procedimentos utilizados. 

Em saúde, a cesta de consumo ou de eventos cobertos 
muda constantemente, com aumento da frequência e mudança 

na composição dos procedimentos. Entre 2014 e 2017, por 
exemplo, enquanto o número de beneficiários de planos de 
saúde recuou de 50 milhões para 47 milhões – uma queda de 
6,4% –, o volume anual de internações cresceu 5,2%, o de exa-
mes aumentou 14,7% e as terapias avançaram 36,9%. 

Por sua vez, a variação de preço dos produtos e serviços 
cobertos evidencia outra dinâmica, suscetível à incorporação 
de tecnologias e à mudança no padrão epidemiológico da popu-
lação. No mesmo período, o preço médio das terapias cresceu 
16,2%, dos exames 30,1% e das internações 31,6%. 

Veja nos gráficos, tabelas e números a seguir, como a evolu-
ção de preços e de volume de procedimentos levou ao aumento 
das despesas médico-hospitalares acima da inflação do perío-
do entre 2014 a 2017.

Preços e número de procedimentos aumentaram 

Fonte: Elaborado por Abramge/Sinamge/Sinog, com informações da ANS.

5,4 CONSULTAS POR ANO
R$ 64/CONSULTA
R$ 343/ANO POR BENEFICIÁRIO

5,7 CONSULTAS POR ANO
R$ 82/CONSULTA
R$ 343/ANO POR BENEFICIÁRIO

14,1 EXAMES POR ANO
R$ 32/EXAME
R$ 447/ANO POR BENEFICIÁRIO

17,3 EXAMES POR ANO
R$ 37/EXAME
R$ 637/ANO POR BENEFICIÁRIO

1,1 TERAPIAS POR ANO
R$ 103/TERAPIA
R$ 115/ANO POR BENEFICIÁRIO

1,6 TERAPIAS POR ANO
R$ 135/TERAPIA
R$ 220/ANO POR BENEFICIÁRIO

0,15 INTERNAÇÕES POR ANO
R$ 6.200/INTERNAÇÃO
R$ 938/ANO POR BENEFICIÁRIO

0,17 INTERNAÇÕES POR ANO
R$ 8.200/INTERNAÇÃO
R$ 1.385/ANO POR BENEFICIÁRIO

VARIAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (2014 A 2017)

AUMENTO  
DE 46,9% EM  
TRÊS ANOS

EM 2014
R$ 1.844

EM 2017
R$ 2.710

CUSTO MÉDIO ANUAL
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2014 Variação do custo/
ano por beneficiário2017

+42,3%

+90,1%

+47,8%

+36,1%
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Enquanto o total de clientes caiu, o número de procedimentos aumentou

Fonte: Elaborado por Abramge/Sinamge/Sinog, com informações da ANS.

Fonte: Elaborado por Abramge/Sinamge/Sinog, com informações da ANS.

Fonte: Elaborado por Abramge/Sinamge/Sinog, com informações da ANS.

VARIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS E PROCEDIMENTOS SELECIONADOS (2014 A 2017)

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE PROCEDIMENTO NO TOTAL DE DESPESAS ASSISTENCIAIS (2014 E 2017) 

-6,4% +5,2% +14,7% +36,9%

BENEFICIÁRIOS EXAMESINTERNAÇÕES TERAPIAS

QUANTIDADE DE OPERADORAS QUE TÊM DESEQUILÍBRIO NA CARTEIRA DE PLANO INDIVIDUAL

2013

1.610.684

2014

2.184.040

2015

1.881.063

2016

1.722.507

2017

1.680.035

182 168 154 140
105

TOTAL DE 
BENEFICIÁRIOS

2017

LEGENDA

LEGENDA

QUANTIDADE DE 
OPERADORAS

2014

-1 p.p. -0,5 p.p. -0,3 p.p.0,6 p.p. 1,4 p.p. 0,6 p.p.

14,2% 13,2%
5,8% 6,4%

18,5%

4,1%4,8%

38,7%

18%

3,8%6,2%

39,3%

CONSULTAS MÉDICAS OUTROS ATENDIMENTOS 
AMBULATORIAIS

EXAMES 
COMPLEMENTARES

TERAPIAS INTERNAÇÕES DEMAIS DESPESAS 
MÉDICO-HOSPITALARES
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Das três aberturas de capital ocorridas no ano pas-
sado na B3, novo nome da Bolsa de Valores de São 
Paulo, duas foram de operadoras de saúde. Em suas 
ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, da sigla em 
inglês), Hapvida e Grupo NotreDame Intermédica 
(GNDI) captaram no mercado financeiro quase R$ 
6 bilhões, capital que contribuiu para sedimentar 
sua estratégia de expansão de seus negócios ao lon-
go de 2018 e dos próximos anos. 

Também foi intensa a movimentação de investi-
dores em operações de fusão e aquisição (M&A, do 
inglês). Entre janeiro e outubro de 2018, a Transac-
tional Track Record (TTR), companhia que moni-
tora esse tipo de negócio globalmente, contabilizou 
107 transações de M&A envolvendo empresas de 
saúde, dos mais variados segmentos, em todo o Bra-
sil. Assim, o ano passado superou as 98 transações 
do tipo ocorridas em 2017, as 73 em 2016 e as 84 
em 2015. Dessas 107 operações, 19 tiveram valores 
divulgados e somaram R$ 2,1 bilhões. 

“Tudo indica que em 2019 os movimentos de fu-
sões e aquisições seguirão em alta. Ainda existe muito 
espaço para consolidação no setor de saúde, não só 
via IPOs. Se pensarmos somente nas empresas que 
abriram capital, elas trabalham com grande capaci-
dade para novas aquisições. E não descarto hipótese 
de novos IPOs. O sucesso do Hapvida, com o maior 
IPO da bolsa nos últimos cinco anos, vai servir 
como atrativo”, aposta Wagner Rodrigues, diretor 
de pesquisas e inteligência de negócios da TTR. 
Munido de planilhas e gráficos com minúcias das 
mais de cem transações registradas por sua em-
presa em 2018, Rodrigues antecipa a entrada de 
players estrangeiros nesse jogo: “Empresas brasi-
leiras estiveram no buy side [compradoras] de 85% 
dos M&As de janeiro a outubro do ano passado. 
Sem dúvida, haverá espaço e interesse de fun-
dos internacionais e multinacionais em busca de 
oportunidades nos mercados emergentes, incluin-
do o Brasil.”

14 VISÃO SAÚDE   JAN/FEV/MAR 2019

CAPA

As perspectivas de crescimento futuro do setor de  
saúde no Brasil geram volume grande de operações  
de consolidação e atraem investidores estrangeiros

Negócios em ebulição

Os negócios na esfera da saúde privada ferveram em 2018 – e de-
verão continuar em ritmo acelerado no curto e no médio prazo, 
atraindo investidores nacionais e estrangeiros. Essa é a previsão de 
especialistas e representantes do setor ouvidos pela Visão Saúde.



15JAN/FEV/MAR 2019   VISÃO SAÚDE 15JAN/FEV/MAR 2019   VISÃO SAÚDE

S
H

U
TT

E
R

S
TO

C
K

.C
O

M



16 VISÃO SAÚDE   JAN/FEV/MAR 2019

Quem concorda com essa visão é Paulo 
Cury, sócio-fundador da Condere, empresa que 
estrutura M&As e IPOs. Em 2015 ele assessorou 
a venda de parte do laboratório de diagnósticos 
Fleury para o fundo de private equity americano 
Advent International, em operação estimada em 
mais de R$ 350 milhões, conforme avaliação 
de mercado à época. Segundo ele, há liquidez 
no mercado financeiro global, com gestoras de 
recursos com transbordamento de capital que 
precisa ser alocado. “Com a taxa de juros bai-
xa, o custo de oportunidade começa a ficar alto 
porque o CDI não vai dar o retorno que o fundo 
precisa repassar para o cliente dele. Então ele 
precisa alocar o recurso. Estamos com diferen-
tes mandatos na área de saúde, tanto de estran-
geiros que querem investir quanto de empresas 
nacionais que estão buscando investidores. Te-
mos sócios independentes em 34 países e todos 
veem demanda de estrangeiros para investir no 
setor de saúde no Brasil”, diz Cury.

Mesmo em 2018, as duas maiores operações 
de M&A do país, por exemplo, envolveram em-
presas brasileiras que têm grandes fundos inter-
nacionais em sua composição acionária. No caso 
da compra da operadora de planos odontológicos 
Prodent por R$ 145,7 milhões pela SulAmérica, 
a maior gestora de ativos do mundo, a gigante 
BlackRock, responsável por administrar US$ 
6,3 trilhões, é acionista da seguradora brasileira. 
Com ajuda do fundo de private equity Bain Ca-
pital, que administra US$ 95 bilhões, o Gru-
po NotreDame Intermédica (GNDI) desem-
bolsou R$ 1,2 bilhão para assumir o controle 
da operadora Greenline – com uma carteira 
de quase 500 mil clientes, dois hospitais, dez 
prontos socorros, nove centros clínicos e um 
laboratório no pacote –, reforçando sua estraté-
gia de verticalização.

“Desde a chegada da Bain Capital, que ad-
quiriu nossa empresa em 2014, traçamos um 
ambicioso plano de aquisições e maciço inves-
timento em rede própria de atendimento. Até 

aqui, foram 12 aquisições de hospitais e grupos 
de saúde. Neste período, também reestrutura-
mos nosso portfólio de produtos, reformamos 
hospitais e centros clínicos, qualificamos a nos-
sa rede hospitalar, reposicionamos nossa marca 
e revolucionamos nossa estratégia comercial. 
Isso permitiu triplicarmos de tamanho. Cres-
cemos muito, porém de maneira sustentável e 
sem perder de vista a qualidade de nossos ser-
viços”, conta Irlau Machado Filho, presidente 
do GNDI. “Sobre 2019, estamos confiantes e 
nossas expectativas são boas. Vamos dar conti-

“Com a taxa de juros 
baixa, o custo de 
oportunidade começa  
a ficar alto porque o 
CDI não vai dar o 
retorno que o fundo 
precisa repassar para 
o cliente dele. Então 
ele precisa alocar o 
recurso. Estamos com 
diferentes mandatos 
na área de saúde, tanto 
de estrangeiros que 
querem investir quanto 
de empresas nacionais 
que estão buscando 
investidores.”
PAULO CURY
Sócio-fundador da Condere
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Fonte: B3. *Categorização setorial compreende empresas 
de “medicamentos e outros produtos” e de “serviços 
médicos hospitalares, análises clínicas e diagnósticos”; 
**Atualização de maio de 2018 de empresas listadas no 
Novo Mercado da B3, com exceção da Biomm (Bovespa 
Mais) e Biotoscana (BDR).

AVENTURA NA BOLSA
Empresas do setor de saúde* listadas na B3

Empresas** Abertura  
de capital

Número de 
investidores

Dasa 2004 3,482

Medial Saúde 2006 3,596

Profarma 2006 4,995

Odontoprev 2006 9,772

Cremer 2007 9,717

Amil 2007 4,675

Tempo Participações 2007 3,938

Fleury 2009 5,176

Raia Drogasil 2010 7,477

BR Pharma 2011 372

Qualicorp 2011 997

Biomm 2014 -

Ourofino S/A 2014 2,922

Alliar 2016 2,035

Hermes Pardini 2017 5,042

Biotoscana 2017 4,661

Intermédica 2018 1,838

Hapvida 2018 5,099

CAPA
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duradouro, quem compra fica na operação. 
Acho que o maior exemplo de investidor estra-
tégico é a compra da Amil pela americana Uni-
tedHealth em 2012. A Amil é uma operadora 
verticalizada com planos médico-hospitalares e 
operação de hospitais próprios. A UnitedHealth 
nunca havia trabalhado com hospitais, agora ela 
amplia seu negócio dentro da cadeia e absorve 
um novo negócio. E parece que vão entrar em 
outros negócios no ramo de hospital no mundo 
graças à experiência que adquiriram na interna-
cionalização com a Amil”, explica De Vettori.

Já o investidor de capital ou de risco são os 
fundos de private equity ou venture capital, en-
tre outros mecanismos sofisticados do mercado 
financeiro. Esses agentes, representando uma 
infinidade de investidores, chegam com di-
nheiro em abundância, adquirem o controle ou 
parte do controle de uma operadora ou de um 
hospital e promovem uma revolução em termos 
de governança contábil e financeira, ajuste de 
custos e investimento em novas tecnologias e 
consolidação, com a aquisição de concorrentes. 

“Normalmente esse tipo de investidor tem 
um prazo para sair do negócio, entre cinco e 
sete anos, no máximo dez anos. Há uma fila de 
investidores com esse perfil na França, China, 

nuidade à estratégia até aqui adotada, apostan-
do na ampliação de nossa rede própria com o 
devido afinco e buscando redução de desperdí-
cios, assim como manter os investimentos ne-
cessários para continuarmos apresentando re-
sultados consistentes”, acrescenta o executivo. 

REARRANJO SETORIAL
Na opinião de Enrico De Vettori, sócio-líder 
da indústria de life science & healthcare da 
consultoria Deloitte, a perspectiva de chegada 
de novos investidores para o setor privado de 
saúde brasileiro é mais uma variável que ace-
lera um quadro mais amplo que ele chama de 
“rearranjo setorial”. A primeira característica 
desse momento, diz o executivo, é justamente 
a entrada maciça de capital financeiro na ati-
vidade por meio de investidores estratégicos 
ou de risco. O outro aspecto é a modernização 
da governança das empresas de saúde, em boa 
parte estimulada por esses mesmos investido-
res, mas também pela maior profissionalização 
dos gestores e pela migração de profissionais 
das áreas de finanças, indústria, serviços.

“O investidor estratégico é aquele que já tem 
no seu DNA de negócio a atividade de saúde ou 
uma atividade da cadeia produtiva do setor que 
se complementa com uma verticalização. É um 
negócio que envolve riscos, claro, mas é mais 

“Desde a chegada 
da Bain Capital, 
que adquiriu nossa 
empresa em 2014, 
traçamos um ambicioso 
plano de aquisições e 
maciço investimento 
em rede própria de 
atendimento. Até aqui, 
foram 12 aquisições de 
hospitais e grupos de 
saúde. Neste período, 
também reestruturamos 
nosso portfólio de 
produtos, reformamos 
hospitais e centros 
clínicos, qualificamos 
a nossa rede hospitalar, 
reposicionamos nossa 
marca e revolucionamos 
nossa estratégia 
comercial. Isso permitiu 
triplicarmos de tamanho.”
IRLAU MACHADO FILHO
presidente do GNDI

Fonte:Transactional Track Record (TTR). *Initial Public 
Offering (Oferta pública inicial de ações)

AÇÕES DE SAÚDE
Recente histórico de IPOs* do setor de saúde

Ano IPO Valor captado 
(R$ milhões)

2015 Não houve 0

2016 Alliar 674.19

2017 Hermes Pardini 877

2018 NotreDame Intermédica 2,416

2018 Hapvida 3,000
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nos Estados Unidos. Enquanto estão investidos 
no negócio, eles têm que construir uma saída, 
arrumar a casa. Como eles fazem isso? Com 
ganho de escala, foco em eficiência e corte de 
desperdícios, muito compliance e transparên-
cia e governança rígida na parte financeira e 
contábil. Feito esse trabalho, a nova empresa 
que surge dessa parceria vira alvo de um inves-
tidor estratégico, que terá a certeza que estará 
apostando numa empresa de baixo risco e ren-
tável”, ilustra o executivo da Deloitte, citando 
como exemplo mais recente o caso do fundo 
Bain Capital comprando o GNDI.

Além das idas e vindas de investidores, o 
mercado privado de saúde no país vem se mo-
dernizando nos últimos dez anos, com profis-
sionais mais antenados e novas tecnologias, 
complementa De Vettori. “Estamos no meio 
de uma nova safra de investidores, acionis-
tas, gestores, segundas e terceiras gerações de 
fundadores e profissionais que vieram do mer-
cado financeiro e da indústria. Está havendo 
um rearranjo veloz com incorporações de no-
vas tecnologias, novas cabeças num setor que 
sempre foi dominado por médicos, famílias ou 
consórcios de médicos e de etnias [grupos por-
tugueses, árabes, israelenses] ou grupos de base 
religiosa ou filantrópica. O DNA do setor na 
última década incorporou uma nova miscige-
nação empresarial, mais empreendedora. Não 
é um ciclo que está terminando, é uma onda 
que ainda vai virar um ciclo muito forte.”

O pneumologista Luiz Paulo Tostes Coim-
bra preside a Unimed Volta Redonda, no sul 
do Rio de Janeiro, com essa nova mentalidade. 
A cooperativa, que opera no conceito verticali-
zado, com oferta de plano de saúde e hospital 
próprio para quase 60 mil beneficiários, viu seu 
faturamento crescer 114% entre 2011 e 2016, 
usa muita tecnologia no dia a dia para reduzir 
custos e melhorar o atendimento ao cliente e 
conduz planos de expansão ambiciosos para 
2019. A inauguração da terceira ampliação 
de seu hospital-sede em Volta Redonda, por 

exemplo, envolverá a abertura de 80 novos lei-
tos e investimento de cerca de R$ 30 milhões 
contratados em um financiamento de longo 
prazo com o Banco do Brasil. As obras ficarão 
prontas no fim de 2019.

“Fomos o primeiro hospital sem papel do 
país. Temos uma certificação internacional 
que atesta que todos nossos procedimentos são 
informatizados. Isso nos gera bastante econo-
mia, assim como serviços de atenção primária 
e atendimento em casa aos usuários visando re-
duzir a hospitalização precoce. Também regis-
tramos bons ganhos abrindo as portas de nosso 
hospital para outras operadoras. Nossa maior 
parceira é a Bradesco Saúde, que tem a conta 
dos planos corporativos da CSN, maior empre-
gadora da cidade”, conta Tostes Coimbra.

Segundo ele, “Expansão é muito impor-
tante, mas tem de ser muito estudada. Ao mes-
mo tempo em que tomamos essa decisão, em 
função das perspectivas de negócio, da própria 
lotação do hospital, da vocação do hospital 
de ser regional de um entorno que tem mais 
de um milhão de habitantes, procuramos nos 
diferenciar pela qualidade desde o primeiro 
momento. Investimos muito nas pessoas, nos 
médicos, nos funcionários, atualizamos nossos 
equipamentos, ressonância, mamografia. Isso 
deu resultado e uma gerência muito rígida, 
muito forte no ponto de vista de custo sem que 
houvesse comprometimento da qualidade.”

“Estamos no meio 
de uma nova safra 
de investidores, 
acionistas, gestores, 
segundas e terceiras 
gerações de fundadores 
e profissionais que 
vieram do mercado 
financeiro e da 
indústria. Está havendo 
um rearranjo veloz com 
incorporações de novas 
tecnologias, novas 
cabeças num setor que 
sempre foi dominado 
por médicos, famílias 
ou consórcios de 
médicos e de etnias ou 
grupos de base religiosa 
ou filantrópica.” 
ENRICO DE VETTORI 
Sócio-líder da indústria de life 
science & healthcare da Deloitte
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Fonte:Transactional Track Record (TTR). *Merger and 
acquisition (fusão e aquisição).

MERCADO AQUECIDO
Transações de M&A* no setor de saúde

Ano Número de  
transações

Transações 
com valor 
divulgado

Valor total  
(R$ milhões)

2015 84 20 11,339

2016 73 25 1,856

2017 98 37 10,521

2018 107 19 2,147

CAPA
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EXEMPLO QUE VEM DE CIMA
Hapvida vai ao mercado para sustentar seu plano agressivo de expansão e verticalização

Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Piauí, Santa Catarina. Nessa 
imensa dispersão geográfica é no mínimo 
complexo imaginar a operação de uma estrutura 
verticalizada de negócios – com planos de 
saúde e odontológico, dezenas de hospitais, 
unidades de pronto atendimento e laboratórios 
de diagnóstico e imagem – que atende 3,9 
milhões de clientes.

Mas isso não parece ser tão complexo assim 
para a operadora de planos de saúde Hapvida, 
com sede em Fortaleza. Apostando firme na 
verticalização e na regionalização de seus 
negócios, a companhia tem crescido dois dígitos 
nos últimos três anos e em 2018 arrecadou mais 
de R$ 3 bilhões em sua abertura de capital na 
bolsa de valores de São Paulo, a B3, no maior 
IPO dos últimos cinco anos. 

Na entrevista a seguir, Bruno Cals, 
superintendente financeiro do Hapvida, prevê 
um 2019 aquecido para a empresa, com 
reforço na estratégia de crescimento regional 
e verticalizado, tanto de forma orgânica, 
com investimentos em mais unidades de 
atendimento e oferta de serviços, como indo às 
compras no mercado.

Visão Saúde: Que balanço o Hapvida  
faz de 2018? A crise ficou para trás?
Bruno Cals: Tivemos um 2018 bastante 
positivo, mesmo com o ambiente 
macroeconômico desafiador. O Hapvida tem 
conseguido crescer a sua base de clientes de 
forma orgânica e em patamar muito superior 
ao das demais operadoras de grande porte, 
fruto da operação verticalizada com foco na 
qualidade e no acolhimento do beneficiário e 
na gestão eficiente em custos. A operadora 
continua expandindo a sua estrutura de rede 
própria de atendimento, estratégia que foi 
facilitada pela nossa abertura de capital. O IPO 
trouxe recursos importantes para a expansão do 
nosso modelo de negócio para as regiões Norte e 
Nordeste e também outras regiões do país.

É a regionalização da verticalização  
do negócio...
Apenas entre janeiro e setembro do ano 
passado inauguramos dois novos hospitais, 

em Teresina e Manaus, e quatro unidades de 
pronto atendimento, duas em Pernambuco e 
outras duas na Bahia. Além disso, em setembro 
e outubro de 2018, o Hapvida já celebrou dois 
Protocolos de Entendimento para transferência 
voluntária de carteira. O primeiro refere-se 
à aquisição da integralidade da carteira de 
cerca de 25 mil clientes da Uniplam, sediada 
em Teresina, no Piauí. Essa aquisição, já 
aprovada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, fortalecerá nossa presença na 
região, cuja operação de prestação de serviços 
médico-hospitalares foi ampliada em janeiro 
de 2018 com a inauguração do Hospital Rio 
Poty. O segundo protocolo trata da aquisição 
da integralidade da carteira de outros 25 mil 
clientes da Free Life, em Fortaleza, no Ceará. 

Vão manter essa estratégia de 
crescimento em 2019 e próximos anos?
O Hapvida continuará atuando para expandir 
as fronteiras de atuação do seu modelo de 
negócio verticalizado, tanto de forma orgânica 
quanto inorganicamente. A empresa está 
atenta às oportunidades que estejam em 
linha com a sua estratégia de crescimento. 
Eventuais aquisições podem ocorrer tanto 
nas regiões que o Hapvida atua como em 
outras localidades. Permanecemos otimistas 
com nossa estratégia de expansão e nosso 
aprimoramento contínuo da qualidade do 
serviço prestado ao cliente, mas por sermos 
uma empresa de capital aberto, listada no 
mais alto segmento de governança corporativa 
na B3, não é possível fazer muito mais 
comentários sobre projeções e expectativas.

Como o Hapvida lida com o constante 
desafio de manter os custos equilibrados 
para a obtenção de resultados 
operacionais favoráveis?
O modelo de negócio verticalizado do Hapvida 
por si só já é uma forma de ajudar a manter os 
custos médico-hospitalares equilibrados, dado 
que as unidades de atendimento trabalham 
para diagnosticar rápida e assertivamente 
o que precisa ser feito para tratar o paciente 
de forma adequada. A operadora possui 
mecanismos de acompanhamento em tempo 

real da situação em todos os hospitais e 
indicadores de qualidade dos procedimentos 
realizados em suas unidades. Também 
investimos continuamente em práticas de 
medicina preventiva, com os programas Nascer 
Bem e Viver Bem, em tecnologia da informação, 
no aprimoramento dos protocolos vigentes e 
no desenvolvimento de novos protocolos para o 
atendimento dos beneficiários com qualidade.

De que forma a listagem em bolsa contribui 
para o crescimento da empresa e a melhora 
de sua governança? Já dá para fazer uma 
avaliação dos benefícios da abertura de 
capital menos de um ano depois do IPO?
Além de ser uma forma de financiamento da 
companhia, cujos recursos financeiros não 
possuem prazo de amortização, o IPO facilita 
processos de fusão e aquisição, pois valores 
mobiliários podem ser oferecidos na aquisição 
de outras empresas; a troca de informações 
com o mercado de capitais, que ajuda na 
reflexão dos executivos sobre as decisões 
estratégicas do Hapvida; e o aprimoramento 
da governança corporativa, pois há 
aperfeiçoamento dos mecanismos de controle 
da operação e gestão financeira.

Bruno Cals, superintendente do Hapvida,  
diz que a operadora se mantém atenta  
para oportunidades de expansão
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Planos odontológicos modelam novos produtos  
de olho no crescimento da população de idosos

Um nicho 
experiente

ODONTOGERIATRIA
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Eles têm celulares, estão nas redes sociais e querem sair bem na foto. 
E, com o envelhecimento natural da população, em poucas décadas 
os idosos, faixa etária com 60 anos ou mais (conforme o Estatuto do 
Idoso), passarão dos atuais 13,5% da população brasileira para 24,5% em 

2042, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no segundo 
semestre de 2018. As projeções apontam que em 2031 o número de idosos (43,2 
milhões) vai superar pela primeira vez o número de crianças e adolescentes de 0 
a 14 anos (42,3 milhões). E em 2065 os idosos serão um de cada três brasileiros.

A expectativa de vida do brasileiro cresceu, em mé-
dia, três meses a cada ano nas últimas décadas, até 
os atuais 76 anos, o que equivale a um salto de 22 
anos em relação a expectativa de vida na década 
de 1960. Esse cenário, somado a uma qualidade de 
vida também crescente, resulta em idosos e idosas 
mais saudáveis, ativos e vivendo por mais tempo. 
Por isso, há cada vez mais serviços, produtos e espe-
cialidades dedicados a esse público, que gasta boa 
parte de seu tempo e recursos para viver mais e me-
lhor. Para esse segmento há mesmo muitos motivos 
para sorrir, e as operadoras de planos odontológicos 
estão acompanhando de perto essa evolução. 

A odontogeriatria como especialidade e merca-
do tende a avançar no decorrer dos anos, avalia Bea-
triz Brisotti, gerente de operações da São Francisco 
Odonto, porque hoje há uma preocupação maior 
com a saúde, tanto bucal quanto do corpo em ge-
ral. “Por isso, os idosos de amanhã não serão como 
os idosos de antigamente. Eles não tinham muitos 
dentes na boca, optavam por extrair os poucos que 
tinham e colocar dentadura ou outro tipo de pró-
tese.” Mas isso é passado, na avaliação da executi-
va. “Hoje os idosos mantêm os dentes e procuram 
cada vez mais por tratamentos estéticos. O sorriso 
é nossa porta de entrada para a sociedade, e afeta a 
qualidade de vida. O público idoso de hoje e prin-
cipalmente das próximas gerações viverá levando 
muito a sério o conceito de cuidar e manter a saúde 
bucal”, diz Beatriz.

A alteração no comportamento e na relação do 
idoso com sua própria saúde é um fenômeno cultu-

ral relativamente recente e se reflete em uma maior 
procura por especialistas em diferentes segmentos 
da geriatria, incluindo a odontogeriatria. “Algumas 
décadas atrás a população idosa achava que não ti-
nha necessidade de procurar um dentista, porque já 
estava com a saúde bucal praticamente toda com-
prometida, seja com próteses ou sem nenhum ele-
mento dentário na boca”, afirma Regina Salgado, 
diretora comercial da Odontogroup, acrescentando 
que com o aumento da prevenção “os idosos brasi-
leiros do futuro terão mais saúde em geral e pratica-
mente todos os elementos dentários na boca”. 

Já Robert Wieselberg, diretor de produtos da 
Amil Dental, acredita que os planos odontológicos 
serão mais facilmente adaptados ao público idoso, 
estimulando e revitalizando essa especialidade ao 
agregar mais clientes. “Acredito que isso vá aconte-
cer nos próximos dois anos, consolidando essa ten-
dência de desenvolvimento de planos específicos 
para a odontogeriatria”, conclui o executivo.

MODELAGEM
De olho no público idoso, que cresce naturalmen-
te, e que já tem consciência da necessidade de man-
ter a saúde bucal para uma vida com qualidade, as 
operadoras começam a modelar seus planos para 
atender as necessidades específicas desse público. 
O caminho para conquistar e atender o segmento 
passa por conhecer muito bem seu potencial e a 
área de atuação da operadora. 

“Para entrar nesse mercado, a operadora tem 
de estudar muito sua carteira. O primeiro passo é 
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“Hoje os idosos 
mantêm os dentes e 
procuram cada vez 
mais por tratamentos 
estéticos. O sorriso é 
nossa porta de entrada 
para a sociedade, 
e afeta a qualidade 
de vida. O público 
idoso de hoje e 
principalmente das 
próximas gerações 
viverá levando muito 
a sério o conceito de 
cuidar e manter a 
saúde bucal”
BEATRIZ BRISOTTI 
gerente de operações  
da São Francisco Odonto

um exercício interno, saber qual a composição 
etária da sua carteira, sua região de incidência, 
o público que busca mais seu produto e o que 
você pode agregar para fidelizá-lo, para que ele 
não busque um concorrente fora de sua área de 
atuação”, explica Regina.  

A São Francisco Odonto, por exemplo, 
está criando planos que, além da cobertura 
do Rol, contam também com procedimentos 
de grande adesão para os idosos, conta Beatriz 
Brisotti. “Principalmente próteses removíveis, 
próteses totais – as dentaduras, coroas de por-
celana, que têm um apelo mais estético – por-
que sabemos que esse público também tem 
necessidades estéticas.”

Outra característica típica dos idosos que 
buscam serviços odontológicos é uma alta de-
manda por implantes. Segundo Wieselberg, da 
Amil Dental, as próximas gerações de idosos 
serão diferentes da atual geração de pessoas 
com 60 ou 70 anos, porque os problemas den-
tários desta eram resolvidos na base do boticão, 
simplesmente arrancando os dentes do pacien-
te. “Dessa forma, com o aumento de renda, 
maior disponibilidade de planos odontológicos 
economicamente acessíveis e redução do preço 
dos materiais e procedimentos, a demanda por 
implantes somente tende a crescer.”

Há algumas constantes nos planos mol-
dados para o público idoso, entre elas a oferta 
e atenção especial a implantes, próteses ela-
boradas e periodontia. “Estamos propondo, 
como operadoras, para a geração que está se 
tornando idosa agora, uma reabilitação bucal 
com produtos que podem incluir próteses mais 
elaboradas ou completas, ou implantodontia, 
para o paciente recuperar dentes que já per-
deu, por exemplo, porque estamos herdando 
uma geração que até 15 anos atrás não tinha 
acesso a planos odontológicos da maneira que 
tem hoje. Temos, atualmente, muitos benefi-
ciários acima dos 50 anos que compram nosso 
produto para buscar um elemento de prótese”, 
conta Regina, da Odontogroup.

FIDELIZAÇÃO
Dois dos principais atrativos para as operadoras 
no desenvolvimento e na modelagem de pla-
nos odontológicos para idosos é a capacidade 
de crescimento do segmento e sua lucrativi-
dade. Os números do setor são promissores: 
segundo a ANS, atualmente os idosos respon-
dem por 6,7% da base total do contingente de 
beneficiários de planos odontológicos – en-
quanto sua parcela na população brasileira 
chega a 13,5%. Essa diferença mostra o quanto 
ainda é possível evoluir no atual cenário, além 
de considerar que esse público vai avançar bas-
tante em termos proporcionais da população 
brasileira nas próximas décadas. 

Outro dado significativo para as operado-
ras é a forma de adesão do público idoso. Hoje 
82,7% dos beneficiários se encontram em pla-
nos coletivos, mas, para Wieselberg, o mais 
correto e aderente para essa faixa etária é o pla-
no individual. “Planos coletivos, por definição, 
buscam atender as principais necessidades de 
grandes massas de beneficiários. Dessa manei-
ra, sua grande maioria não cobre adequada-
mente as necessidades específicas do público 
idoso. Já os planos individuais têm maior espa-
ço para customização, o que nos permite ade-
quá-los de maneira precisa ao público a que se 
dirigem, tanto no tocante à cobertura quanto 
ao preço”, explica o executivo da Amil Dental. 

Há ainda, acrescenta Regina, da Odon-
togroup, a percepção que os idosos são “mais 
fidelizados ao produto” do que clientes mais 
jovens, porque são mais maduros e conscien-
tes sobre cuidados da parte preventiva. “Com a 
odontogeriatria estamos caminhando para um 
cenário muito positivo, de trazer para a popu-
lação serviços que não estavam disponíveis tão 
facilmente no passado.”

DESAFIOS
Apesar do potencial de crescimento e lucrati-
vidade da odontogeriatria, as operadoras ainda 
vão enfrentar alguns desafios para desenvolver 

ODONTOGERIATRIA
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PROFISSÃO DO FUTURO
A odontogeriatria, 
especialização da 
Odontologia que cuida da 
saúde bucal de idosos, 
prevenindo e tratando 
os problemas comuns a 
essa faixa etária, é um 
nicho relativamente novo. 
Foi reconhecida no Brasil 
apenas em 2002. Estima-
se que exista hoje cerca 
de 400 odontogeriatras 
em um universo de 
aproximadamente 215 mil 
dentistas no país, avalia o 
especialista Fernando Luiz 
Brunetti Montenegro. 

Na parte clínica, continua 
o odontogeriatra, há alguns 
cuidados especiais para os 
profissionais que pretendem 
atender esse público, como 
adquirir conhecimento 
psicológico e ampliar a 
interação com o paciente, 

além de conhecimento técnico 
específico: ter domínio das 
lesões orais mais comuns 
nessa faixa etária, conhecer 
prótese dentária em 
profundidade, saber quais são 
as doenças sistêmicas mais 
incidentes em idosos e que 
influenciam no tratamento 
e cuidados bucais, além do 
estudo constante sobre os 
fármacos mais ingeridos pelos 
idosos, que afetam questões 
importantes para a saúde da 
boca e dos dentes (salivação, 
pressão sanguínea, diminuição 
da produção de suco gástrico).

Para além da prevenção, 
um odontogeriatra deve ter um 
cuidado paliativo e curativo 
com o paciente, por conta de 
questões específicas como 
perda de dentes, fragilidade 
na língua, com perda de 
mobilidade e tonicidade 

muscular, redução de saliva 
em função do nível maior de 
medicação ingerido, perda de 
paladar, o que algumas vezes 
leva o paciente a aumentar 
a quantidade de sal e açúcar 
em sua comida, mudança que 
pode causar interferências na 
pressão ou aumento da cárie 
de raiz, por exemplo. 

“Para entrar 
nesse mercado, a 
operadora tem de 
estudar muito sua 
carteira. O primeiro 
passo é um exercício 
interno, saber qual 
a composição etária 
da sua carteira, sua 
região de incidência, 
o público que busca 
mais seu produto 
e o que você 
pode agregar para 
fidelizá-lo, para que 
ele não busque um 
concorrente fora de 
sua área de atuação”
REGINA SALGADO 
diretora da Odontogroup

o segmento, apontam os entrevistados pela 
Visão Saúde. Um dos principais obstáculos é 
a formação de especialistas, pondera o odon-
togeriatra e professor Fernando Luiz Brunetti 
Montenegro. “Por ser uma especialização re-
cente, ainda há poucos cursos que oferecem a 
especialidade de odontogeriatria na grade das 
disciplinas optativas do curso de Odontologia, 
e menos cursos têm a especialidade em sua 
grade de matérias obrigatórias”. 

Beatriz Brisotti, da São Francisco Odon-
to, acrescenta que a formação do odontoge-
riatra envolve o estudo não apenas da boca, 
mas de todo o corpo humano. “As operadoras 
precisarão, para atender melhor esse perfil de 
beneficiário, credenciar dentistas especialis-
tas em próteses, que é a principal demanda 

dos idosos, extrações dentárias, reconstrução 
gengival para adaptação de alguma coroa, 
tratamento de canal, restauração de raízes, 
limpeza e profilaxia. Esses são os serviços 
mais procurados”. 

Regina Salgado, diretora da Odontogroup, 
salienta que a odontogeriatria tem que enten-
der o paciente como um todo, porque é uma 
especialização que requer muito mais traba-
lhos de conscientização e acompanhamento 
do que a parte de tratamentos, que é a que gera 
mais ganhos para a operadora. “Mas quando 
um paciente desses chega a um odontogeriatra 
e começa a fazer uma recuperação da saúde 
bucal, oferecemos um complemento, com es-
tética, para recuperar os dentes, e ter o sorriso 
bonito, como tinha antigamente”, diz. 
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Para  o odontogeriatra e professor 
Fernando Luiz Brunetti Montenegro 
um dos principais obstáculos da área 
é a formação de especialistas
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Nova legislação de dados exigirá diversas adaptações de empresas, 
inclusive as de saúde, e o tempo de preparação é pouco 

MUITA COISA 
VAI MUDAR

Daqui a pouco mais de um ano todas as empresas, in-
clusive operadoras, hospitais e muitos outros atores do 
setor de saúde serão obrigados a trabalhar com base 
em novas regras de captação, armazenamento e tra-

tamento de informações pessoais sobre clientes e pacientes. Não se 
trata de algo trivial. As exigências da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), sancionada pelo governo federal em agosto de 2018 para 
entrar em vigor 18 meses depois, em fevereiro de 2020, colocam a 

atividade de saúde em estado de alerta máximo até lá, pois deman-
dam investimentos, grande esforço de adequação que precisa envol-
ver diversos departamentos de uma mesma empresa e a adoção de 
novas práticas nas operações cotidianas. Não é exagero afirmar que 
a nova legislação trará mudanças organizacional e cultural expressi-
vas. Quem não se engajar pode sentir no bolso: o descumprimento 
das novas normas prevê multa de até 2% do faturamento da compa-
nhia até o limite de R$ 50 milhões por infração.

PROTEÇÃO DE DADOS
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BENEFICIÁRIO NO CONTROLE
Para Kristian Pscheidt, advogado  
do escritório Costa Marfori, a  
informação sobre a saúde do  
paciente será mais restrita, íntima  
e privativa, e isso poderá dificultar  
o trabalho de ope radoras e hospitais

DEVERES PARA AS OPERADORAS 
Evy Marques, sócia do Felsberg 
Advogados, ressalta que as empresas 
de saúde terão de nomear um data 
protection officer, que atuará como canal 
de comunicação entre o responsável, os 
titulares dos dados pessoais sensíveis e o 
órgão público competente

Inspirada amplamente no também novo marco 
legal europeu, o General Data Protection Regu-
lation (GDPR), a lei brasileira 13.709/2018 tem 
como principal conceito preservar o direito à pri-
vacidade. Ou seja, garantir que os dados pessoais 
de uma pessoa – ou “titular”, conforme texto da 
nova regra – não sejam coletados, processados e 
compartilhados sem seu consentimento. 

Muitas consequências virão da internet, onde 
inúmeras atividades de registro e tratamento de 
dados são feitas diariamente sem que os usuários 
sequer saibam. Caso alguém deseje encerrar uma 
conta no Facebook, por exemplo, a rede social pas-
sará a ser obrigada a consultar o internauta se deseja 
ter suas informações completamente apagadas ou 
mantê-las armazenadas na plataforma. No mun-
do offline, a solicitação de CPF para compras em 
farmácias ou para acessar um prédio residencial 
ou comercial deverá ser repensada, uma vez que a 
empresa responsável por coletar esse dado pessoal 
terá de informar ao “titular” como a informação 
será usada e obter seu consentimento para guar-
dá-la. Nesse contexto, passa a ser proibida eventual 
troca de informações entre farmácias e operadoras 
de saúde sobre o comportamento do consumidor 
no ato da compra de produtos médicos.

Segundo a norma, dados pessoais são infor-
mações que podem identificar alguém. Isso vai 
muito além do nome do titular. Endereço, tele-
fone ou até mesmo emprego podem ser conside-
rados dados pessoais caso permitam identificar 
alguém ao serem cruzados com outros registros. 
Dentro desse conceito, foi criada a categoria 
“dado sensível”, que congrega informações sobre 
origem racial ou étnica, convicções religiosas, 
opiniões políticas, de saúde ou vida sexual. É aí 
que o setor de saúde e a nova legislação se encon-
tram intimamente. Registros como esses passam 
a ter nível maior de proteção, para evitar formas 
de discriminação e obtenção de “vantagem eco-
nômica”. Esse tipo de característica não poderá 
ser considerado, por exemplo, para direciona-
mento de anúncios publicitários sem que haja 
um consentimento específico e destacado do 

titular, enquanto registros médicos não poderão 
ser comercializados.

O artigo 11 da nova legislação, que discorre 
exclusivamente sobre o “tratamento de dados 
pessoais sensíveis”,  em seu quarto parágrafo, in-
dica grande impacto na relação entre empresas 
de saúde e a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS): “É vedada a comunicação ou o 
uso compartilhado entre controladores de dados 
pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo 
de obter vantagem econômica, exceto nos casos 
de portabilidade de dados quando consentido 
pelo titular.” Ou seja, restringe o uso e comparti-
lhamento de informações como histórico clínico 
de um paciente que poderia ser utilizado por um 
plano de saúde para verificar doenças pré-existen-
tes. Por meio da nova lei, quando houver a coleta 
de dados o usuário deve saber exatamente a fina-
lidade e se haverá compartilhamento dessas in-
formações, podendo retificar sempre que quiser. 
Encerrada a relação cliente-empresa, seus dados 
devem ser deletados.

“A LGPD se aplica integralmente no setor 
de saúde, e com força total. A informação sobre 
a saúde do paciente será mais restrita, íntima e 
privativa. Isso poderá dificultar o trabalho de ope-
radoras e hospitais. O principal aspecto da lei está 
na obtenção de consentimento e possibilidade 
de exclusão de informações do banco de dados. 
Hoje os beneficiários dos planos de saúde não 
precisam expressar anuência para que as operado-
ras arquivem resultados de exames, relatórios de 
procedimentos ou mesmo as condições de saúde 
da pessoa. Tal prerrogativa deverá ser expressa. 
Hoje também não é possível que os beneficiários 
tenham acesso a essas informações, muito menos 
a possibilidade de excluí-las. Tudo isso precisa ser 
reanalisado com a nova lei. O paciente passa a ser 
o gestor daquelas informações”, explica Kristian 
Pscheidt, advogado do escritório Costa Marfori.

Evy Marques, sócia do Felsberg Advogados, 
aponta outras duas obrigações que também têm 
impacto no dia a dia do setor de saúde. “As em-
presas precisarão fornecer relatórios de impacto 

S
H

U
TT

E
R

S
TO

C
K



26 VISÃO SAÚDE   JAN/FEV/MAR 2019

PRINCIPAIS PONTOS DA LEI 13.709
• Entra em vigor em fevereiro de 2020;

• Infrações, como vazamento de 
informações de clientes, podem resultar  
em multa de 2% do faturamento até  
o limite de R$ 50 milhões;

• Dados de crianças devem ser tratados 
com o consentimento dos pais;

• Informações sobre a saúde das pessoas 
podem ser utilizadas para pesquisa;

• Dados pessoais deverão ser excluídos 
após o encerramento da relação entre 
cliente e empresa;

• Os titulares das informações poderão 
solicitar correção de dados que estejam de 
posse de uma empresa;

• A transferência de dados pessoais 
só poderá ser feita a países com nível 
“adequado” de proteção de dados;

• As empresas deverão coletar somente os 
dados necessários aos serviços prestados;

• A lei não se aplica no caso de dados 
usados para fins jornalísticos ou artísticos, 
de segurança pública, defesa nacional, 
segurança do Estado ou investigações e 
repressão de crimes;

• As empresas deverão adotar medidas  
de segurança para proteger os dados 
pessoais de acessos não autorizados 
e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação 
ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito;

• O responsável pela gestão dos dados 
deverá comunicar casos de incidentes  
de segurança, como vazamentos, que 
possam trazer risco ou dano ao titular  
das informações.

Fonte: Presidência da República/Lei 13.709, de  
14 de agosto de 2018.

“As empresas vão ter 
de contar com um 
corpo de funcionários 
para criar um novo 
mecanismo de gestão 
dos dados para vários 
serviços, porque 
eles poderão ter de 
explicar cada decisão 
tomada. No caso das 
operadoras, terão de 
rever acordos que 
têm com farmácias e 
demais fornecedores 
de dados. ”
ALEXANDRE PACHECO 
professor da FGV Direito

à proteção de dados pessoais com descrição dos 
tipos de dados coletados, metodologia utilizada 
para sua coleta e para a garantia da segurança das 
informações, bem como a análise do encarrega-
do sobre essas ações e indicação de salvaguardas 
e mecanismos de mitigação de risco adotados. 
Outro ponto é a nomeação de um encarregado, 
um data protection officer, que atuará como canal 
de comunicação entre o responsável, os titulares 
dos dados pessoais sensíveis e o órgão público 
competente”, acrescenta a advogada.

QUEM PAGA A CONTA?
A transição para empresas de saúde operarem 
em conformidade com a nova lei envolve inves-
timentos. Segundo o professor da FGV Direito 
Alexandre Pacheco, os custos não serão baixos. 
“[A adaptação à lei] exige tempo, dinheiro e 
criatividade sobre como fazer as mudanças, por-
que as respostas não estão prontas, e a própria 
lei não fornece essas respostas. As empresas vão 
ter de contar com um corpo de funcionários 
para criar um novo mecanismo de gestão dos 
dados para vários serviços, porque eles poderão 

ter de explicar cada decisão tomada. No caso 
das operadoras, terão de rever acordos que têm 
com farmácias e demais fornecedores de dados. 
Precisarão construir novas cláusulas contra-
tuais, detalhando aos clientes como serão os 
procedimentos referentes a esse novo tipo de 
transparência. Também demandará muito trei-
namento: de funcionários, vendedores, fornece-
dores. Quem vende plano de saúde hoje está 
capacitado para explicar para o cliente aspectos 
de privacidade? Pois é, precisará estar, e o sujei-
to treinado é mais caro”, analisa Pacheco, lem-
brando que o tempo urge: “Na minha opinião, 
as empresas já deveriam estar fazendo treina-
mentos internos, contratando consultores para 
capacitação. Não é apenas contratar alguém 
para fazer uma palestra, é contratar alguém 
para trabalhar em como redesenhar determina-
dos procedimentos de tratamentos de dados e 
começar a nomear quem vai ser o encarrega-
do, com equipes especificamente designadas. 
O que vemos hoje são profissionais das áreas 
jurídicas e de TI buscando capacitação, mas o 
movimento deveria ser muito mais amplo.”

PROTEÇÃO DE DADOS
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Na Inglaterra, onde o setor de saúde tem 
como principal player o sistema público National 
Health Service (NHS), a adequação à lei de pro-
teção de dados durou 24 meses e começou a valer 
em maio de 2018. Menos de uma semana depois 
da entrada em vigor do novo marco legal, o NHS 
England distribuiu, por meio de intranet, para 
toda sua cadeia de funcionários, médicos a for-
necedores, um documento intitulado Data Pro-
tection Policy. O material traz informações gerais 
e um amplo planejamento, contendo indicação 
do profissional responsável pelo processo (Head 
of Corporate Information Governance, Trans-
formation & Corporate Operations Directorate), 
descrição de funções e responsabilidade de todos 
os funcionários do NHS – do posto de saúde ao 
hospital de alta complexidade –, cronograma de 
treinamento e implementação das atividades em 
função das novas normas, além de ações de mo-
nitoramento e avaliação.

PREOCUPAÇÕES E VETOS
Para as empresas brasileiras, como operadoras de 
plano de saúde e hospitais, o tema é bastante re-
levante, mas também tem gerado preocupações 
e dúvidas. O setor tem organizado diversos even-
tos para discutir o assunto. Em outubro de 2018, 
durante o Fórum de Segurança e Privacidade 
de Dados Pessoais e seus Impactos no Setor da 
Saúde, promovido pelo Instituto Coalizão Saúde 
(Icos) e pela Optum, especialistas, executivos e 
governo debateram a nova legislação. As compa-
nhias questionaram o prazo de apenas 18 meses 
para a adequação ao novo arcabouço jurídico e 
a quantidade de sobreposições da nova lei com 
outros dispositivos legais, como o Código Civil 
e as regulamentações do Conselho Federal de 
Medicina (CFM). Por exemplo: uma norma do 
CFM determina que os prontuários devem ser 
mantidos por pelo menos 20 anos, enquanto a 
LGPD permite que qualquer pessoa física solicite 
a exclusão de todos os seus dados de plataformas 
de empresas do setor e até do Sistema Único de 
Saúde. Quanto ao prazo para a entrada em vigor 

da lei, muitos executivos lembram que a Europa 
teve 24 meses de transição e defendem uma am-
pliação do período no país para 30 meses.

Para o novo CEO da Amil, Daniel Coudry, 
a LGPD tem um cronograma de implantação 
“muito agressivo”. “Várias áreas afetadas pela 
LGPD requerem regulamentação. A autoridade 
regulamentadora ainda não foi designada. Essa 
incerteza apresenta desafios para as companhias 
brasileiras. A Amil está bem posicionada porque 
suas afiliadas têm vasta experiência nisso na 
União Europeia e nos Estados Unidos. Estamos 
colaborando com esses times para alavancar 
suas experiências no nosso processo de imple-
mentação no Brasil.” Quanto a custos, Coudry 
resumiu: “As empresas de saúde brasileiras pre-
cisarão fazer investimentos na atualização de 
suas tecnologias e processos para suportar a pro-
teção de dados. E eles são importantes para as 
empresas competirem num mercado global. O 
impacto disso em custos deverá ser considerado 
à ótica da regulação.”

Especialistas acrescentam que alguns vetos à 
LGPD assinados pelo presidente Michel Temer 
podem trazer insegurança jurídica e até enfra-
quecer a nova legislação. O principal deles diz 
respeito à criação de uma agência reguladora 
para supervisionar os setores público e privado e 
de um conselho técnico, com participação de go-
verno, iniciativa privada e sociedade civil. 

“O governo argumentou que houve vício de 
iniciativa nesse ponto da legislação produzida 
pelo Congresso. Ou seja, caberia ao Executivo, e 
não ao Legislativo, propor a criação de uma ins-
tituição de governo para realizar uma atividade 
pertinente ao Executivo. Sem especificar uma 
data, o governo Temer se comprometeu a enviar 
medida provisória ou projeto de lei ao Congres-
so tratando especificamente da ANPD (Agência 
Nacional de Proteção de Dados) e seu conselho. 
Enquanto isso caberá ao Ministério Público tra-
balhar como fiscalizador, o que pode ocorrer sem 
a padronização técnica necessária e de forma 
mais pontual”, explica Pacheco, da FGV Direito.
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AGENDA AGRESSIVA
Daniel Coudry, CEO da Amil, avalia  
o cronograma de implantação  
como “agressivo” e alerta que  
as operadoras terão de fazer 
investimentos na atualização de  
suas tecnologias e processos para 
suportar a pro teção de dados
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[1] O QUE SÃO?
As provisões técnicas correspondem aos 
valores monetários aportados por segura-
doras e operadoras de planos privados de 
assistência à saúde, objetivando assegurar 
o pagamento das despesas assistenciais 
incorridas ou a serem incorridas pelos se-
gurados e contratantes de coberturas de 
assistência à saúde, observado o período 
contratado de cobertura.

[2] POR QUE SÃO IMPORTANTES?
A importância das provisões técnicas deriva 
do fato de integrarem o arsenal de ações 
que caracterizam a governança corporati-
va profissional. É importante ressaltar que 
na técnica securitária o prêmio do seguro, 
ou a contraprestação pecuniária do plano 
de saúde, deve ser recebido antes da as-
sunção dos riscos cobertos e contratados. 
Os valores correspondentes às provisões 
técnicas são deduzidos da receita recebida 
antecipadamente, garantindo, desta forma, 
que os valores assim provisionados só serão 

utilizados para liquidação das despesas as-
sistenciais contratadas e cobertas.

O correto dimensionamento das provisões 
técnicas é de fundamental importância para 
a saúde financeira da empresa. Se forem 
superdimensionadas, prejudicam a perfor-
mance e os resultados da companhia; se 
forem subdimensionadas, ameaçam a sol-
vência das empresas.

[3]  COMO SÃO CONSTITUÍDAS?
As provisões técnicas são projeções dos 
custos assistenciais futuros a serem incor-
ridos pelos segurados ou beneficiários. No 
instante inicial de assunção dos riscos, sua 
constituição se realiza mediante a aplicação 
de modelos estocásticos de complexidade 
variável, em função do tipo de cobertura 
contratada – intimamente relacionada com 
os riscos cobertos – e do tempo em que pre-
valecerá a garantia. Na medida em que as 
estimativas se convertem em realidade efe-
tuam-se os ajustes cabíveis nas estimativas.

[4] A QUAIS FINS AS PROVISÕES  
SE DESTINAM?
As provisões são reunidas para o pagamento 
de três tipos de ocorrências: sinistros ocorri-
dos e já conhecidos, mas ainda não pagos; 
sinistros já ocorridos mas ainda não conheci-
dos; e sinistros que ainda ocorrerão. 

[5] LEGALIDADE X REALIDADE
Os órgãos reguladores costumam estabelecer 
regras padronizadas para constituição de ga-
rantias financeiras das entidades reguladas, 
destacando-se a aplicada às provisões técni-
cas e a aplicada para a margem de solvência, 
admitindo que as entidades reguladas pos-
sam submeter regramento apropriado, devi-
damente alinhado com seus perfis de risco, 
em substituição à regra padronizada.

A metodologia própria é superior à regra 
padronizada, pois afere estimativas muito 
mais próximas da realidade da entidade 
regulada do que a regra padronizada, por 
permitir que especificidades dos riscos as-

Entenda como funciona esse instrumento importante para a sustentabilidade 
financeira dos planos de saúde; e o que deve mudar em 2019

CHECK-UP

TÉCNICAS
PROVISÕES
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sumidos sejam devidamente sopesados e 
considerados.

[6] O QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO
Em junho de 2018, a ANS abriu a Consulta 
Pública Nº 68, para receber críticas e suges-
tões relativas à proposta de alteração da RN 
393, de 9 de dezembro de 2015. O objetivo 
da proposta, segundo a agência, é diminuir o 
risco de insolvência de operadoras de planos 
de saúde, assegurando que as mesmas re-
servem recursos financeiros suficientes para 
arcarem com seus compromissos futuros. 
A expectativa é que as novas medidas apri-
morem o controle financeiro das operadoras 
sobre suas atividades, que o beneficiário es-
teja protegido sabendo que estão vinculados 
a operadoras que são sustentáveis e que o 
acompanhamento econômico-financeiro fei-
to pela ANS seja cada vez mais eficaz.

[7] PRINCIPAIS PONTOS DA  
NOVA REGULAMENTAÇÃO
A proposta da ANS determina novas garan-

tias financeiras que precisam ser constituí-
das. Entre elas estão a adoção de duas novas 
provisões, a Peona/SUS (Provisão de Eventos 
Ocorridos e Não Avisados relativos ao ressar-
cimento ao SUS) e a PIC (Provisão de Insufi-
ciência de Contraprestação/Prêmio).   

[8] O QUE É PEONA?
A Provisão para Eventos Ocorridos e não 
Avisados, Peona, é uma provisão estimada 
atuarialmente para fazer frente ao paga-
mento dos eventos que já tenham ocorrido 
e que não sejam do conhecimento da ope-
radora. Segundo a proposta da ANS, todas 
as operadoras seriam obrigadas a consti-
tuí-la. Para as exclusivamente odontológi-
cas, com número de beneficiários inferior a 
20 mil, apurados na data de 31 de dezem-
bro do exercício imediatamente anterior, 
será facultativa a constituição da mesma.

[9] O QUE É A PIC?
A Provisão de Insuficiência de Contra-
prestação/Prêmio (PIC) está relacionada 

à constatação dos valores provisionados 
sob a rubrica Provisões Técnicas serem 
insuficientes para pagamento dos eventos 
já ocorridos e previstos ocorrerem até a 
extinção da cobertura contratada. Segun-
do a ANS, esse tipo de provisão, a prin-
cípio, tem caráter prospectivo, ou seja, 
deve ser constituída quando se antevê 
futuras perdas.

[10] PRÓXIMOS PASSOS
A previsão é que as novas regras entrem 
em vigor em 2019 e que a constituição 
das provisões seja escalonada até 2022, 
permitindo um período para adaptação 
do mercado. É importante que cada en-
tidade regulada aprimore seu modelo de 
gestão, procurando se antecipar à medida 
que sucederão aquelas a entrarem em vi-
gor em 2019.

FONTES: ABRAMGE, ANS E PRÁTICAS ATUARIAIS EM SEGUROS E 
PENSÕES, DE THAÍS PAIVA/UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS (UFMG)
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T ecnologia, atenção básica, ensino uni-

versitário e um retrato da assistência 

à saúde bucal no Ceará. Esses foram 

os temas tratados pelos vencedores do 13º 

Prêmio Sinog de Odontologia, um dos mais 

tradicionais e prestigiados prêmios técnico-

-científicos da Odontologia Suplementar no 

Brasil. Os ganhadores receberam o devido 

reconhecimento durante o jantar de encer-

ramento do ano passado do sistema Abram-

ge/Sinog/Sinamge, realizado no dia 28 de 

novembro no Hotel Unique, em São Paulo.

O vencedor da categoria “Valorização da 

Classe Odontológica – Cirurgião Dentista” foi 

o Dr. Joás de Araújo Teixeira, de Recife. Sua 

monografia mostrou que os softwares PEC 

(Sistema de Prontuário Eletrônico do Cida-

dão) e CDS (Sistema com Coleta de Dados 

Simplificada), em processo de implantação 

no Sistema Único de Saúde (SUS) contri-

buem para o melhor desempenho das ativi-

dades do cirurgião-dentista e de sua equipe.

Por sua vez, as vencedoras da categoria 

“Valorização da Classe Odontológica, voltada 

para discentes em Odontologia”, foram as es-

tudantes de Odontologia Ana Carolina Taveira 

Bachur e Carolina de Souza Bonetti, da Facul-

dade de Odontologia de Ribeirão Preto da Uni-

versidade de São Paulo. Elas apresentaram, 

em sua monografia, a tese de que o ensino su-

perior não prepara adequadamente os alunos 

para atuarem na saúde suplementar. Segundo 

as autoras, existe uma lacuna de orientação 

para os futuros profissionais sobre essa opor-

tunidade de atuação, seu funcionamento e 

suas normas específicas. As estudantes do 5º 

ano receberam a orientação do professor Dr. 

Ricardo Henrique Alves da Silva.

Já na categoria “Aprimoramento Técnico das 

Operadoras de Planos Odontológicos” o vence-

dor foi Renato Vernizzi, Analista de Produtos Sê-

nior da Unimed Saúde & Odonto, de São Paulo. 

O profissional demonstrou que a atenção primá-

ria é essencial para a Odontologia Suplementar 

e o beneficiário, garantindo o melhor resultado 

dos serviços prestados. Ele teve como preceptor 

o Dr. Fábio Massaharu Nogi.

Por fim, a última categoria, “Promoção da 

Saúde Bucal” destinou-se a trabalhos jorna-

lísticos e premiou Adailma Mendes dos Santos 

Vale e Paulo Emanuel Lopes Ferreira, autores 

da reportagem “Saúde que vem da boca”, de 

O Povo, de Fortaleza,  retratando a realidade 

da assistência bucal no Ceará de que a preven-

ção ainda é um desafio.

“O Prêmio Sinog é fundamental para a am-

pliação de estudos técnico-científicos de as-

suntos relacionados à odontologia suplemen-

tar”, afirma Geraldo Lima, presidente do Sinog. 

Antonio Laskos, diretor-executivo do Sistema 

Abramge/Sinamge/Sinog, complementa: “a 

premiação tem toda uma importância social en-

volvida, promovendo o tema do cuidado à saúde 

bucal, assim como os planos odontológicos”.

HISTÓRICO
Instituída em 2000, a premiação é uma reali-

zação do Sinog e tem como objetivos valorizar 

os trabalhos da classe odontológica; fomentar 

o desenvolvimento da odontologia no país; e 

subsidiar as operadoras odontológicas com es-

tudos e/ou documentos que possam prover o 

desenvolvimento da atividade; além de promo-

ver a divulgação sobre a importância dos cuida-

dos com a saúde bucal da população brasileira.

As Comissões Julgadoras da 13ª edição do 

prêmio foram formadas por representantes da 

saúde suplementar, especialistas nas respec-

tivas áreas abordadas e jornalistas de impor-

tantes veículos de comunicação, os mesmos 

tendo sido responsáveis por selecionar os fina-

listas e vencedores de cada uma das categorias 

da premiação. Os vencedores receberam entre 

R$ 8 mil e R$ 10 mil como premiações, além 

de troféu e certificado de participação.

AOS VENCEDORES, APLAUSOS
Premiação do Sinog reconhece contribuições para a sustentabilidade da Odontologia Suplementar

13º PRÊMIO SINOG DE ODONTOLOGIA  Da esquerda para a direita: Geraldo Lima; Joás de Araújo Teixeira; 
Paulo Emanuel Lopes; Adailma Mendes dos Santos Vale; Renato Vernizzi; Ricardo Henrique Alves da 
Silva; Carolina de Souza Bonetti; Ana Carolina Taveira Bachur e Antonio Laskos
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A adoção de tecnologias no segmento odontológico propicia maior eficiência nas relações com 
clientes, corretores e dentistas

O dia a dia das pessoas está cada 
vez mais corrido e para cumprir 
todos os compromissos nada 

melhor que um pouco de tecnologia para 
te ajudar. Pensando nessa conveniência, o 
Porto Seguro Odontológico, plano odonto-
lógico que atende a empresas de pequeno, 
médio e grande portes em todo o território 
nacional, desenvolve uma série de ferra-
mentas para facilitar o uso de seus serviços. 

“Acreditamos muito na adoção de tecno-
logias pra atuar com mais eficiência junto 
aos nossos segurados, corretores e dentistas 
credenciados”, diz Sandra Ossent, gerente 
do Porto Seguro Odontológico. “A jornada 
dos nossos clientes, como chamamos esses 
três públicos, está sempre no centro do de-
senvolvimento de nossas soluções tecnológi-
cas, com processos que incluem consultas a 
eles desde a concepção das ferramentas”.

Hoje em dia, o fornecimento de infor-
mações e o atendimento aos segurados fora 

do consultório dentário pode ser feito inte-
gralmente online. A começar pela busca 
por um dentista. Se, antes, era necessário li-
gar para a central de atendimento, ou mes-
mo acessar a relação de credenciados no 
site da seguradora, agora basta enviar um 
SMS [mensagem de texto por telefone celu-
lar] com o CEP em que se encontra. Em 15 
segundos o cliente receberá a indicação de 
três dentistas localizados nas proximidades. 
Até o fim de novembro, 3500 clientes já ha-
viam usado esse serviço.

Outra opção para encontrar um local 
conveniente para ser atendido é por meio do 
aplicativo mobile do Porto Seguro Odonto-
lógico, disponível gratuitamente nos siste-
mas IOS e Android. A ferramenta oferece 
a funcionalidade de mapa com geolocaliza-
ção automática do segurado e de clínicas e 
profissionais situados nas redondezas.

Mais uma facilidade oferecida para os 
segurados é a “carteirinha virtual”, acessível 
tanto no portal do cliente na internet quan-
to no aplicativo. Se no caso do primeiro é 

MAIS 
CLIQUES 
MAIOR 
AGILIDADE
Porto Seguro Odontológico 
investe em soluções 
tecnológicas para facilitar 
a rotina de pacientes, 
dentistas e corretores

ACESSO
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necessário imprimir a carteirinha e levá-la 
ao dentista, no aplicativo basta mostrá-la na 
tela do smartphone para o profissional que 
está atendendo. Quando esta reportagem 
foi concluída, em novembro de 2018, esta-
va em fase final de desenvolvimento uma 
funcionalidade que permitiria o envio da 
carteirinha por SMS, após uma série de va-
lidações para evitar fraudes. 

Como atende exclusivamente a em-
presas, o Porto Seguro Odontológico 
dedica esforços para que os profissionais 
de recursos humanos dos seus clientes 
possam ter a seu dispor serviços cada vez 
mais fáceis de utilizar. Por isso, desenvol-
veu uma plataforma que possibilita toda 
a movimentação de segurados, contendo 
inclusões, exclusões, downgrades e up-
grades dos segurados e dependentes dos 
planos. Como a rotatividade na carteira 
odontológica é muito maior que em pla-
nos médico-hospitalares, esse é um be-
nefício grande para otimizar o tempo do 
profissional que faz esse controle. 

nológicas. Os dentistas credenciados po-
dem solicitar a liberação de um tratamento 
no momento da consulta. E os corretores 
também ganham tempo e eficiência em 
sua rotina de trabalho.

“Utilizo duas ferramentas, o Portal do 
Cliente RH e o Corretor Online. Em am-
bos, possuo certa facilidade para atender 
a demanda do cliente, já que a nossa cor-
retora processa todas as movimentações 
(inclusões e exclusões), pede segunda 
via de carteirinha e baixa boletos para 
os cliente”, diz a corretora de seguros 
Leticia Andrulis. “O Corretor Online 
facilita bastante o processo de baixa de 
faturamento e movimentações de todos 
os clientes que possuem Porto Seguro. Já 
no portal do Cliente RH, conseguimos 
realizar as movimentações com muita fa-
cilidade, já que ao incluir uma pessoa no 
sistema apenas digitamos o CPF e o siste-
ma preenche os demais dados pessoais, o 
que já otimiza o nosso tempo.”

Por sua vez, a própria seguradora tam-
bém obtém ganhos ao digitalizar os servi-
ços. “No segmento de planos odontológicos 
estamos sempre buscando a redução das 
depesas administrativas. Como é um pro-
duto com ticket médio baixo, nós sempre 
temos de otimizar os processos e reduzir 
o custo com central de atendimento, por 
exemplo”, diz Sandra Ossent, gerente do 
Porto Seguro Odontológico. “E essa re-
dução também ocorre nos dentistas, que 
antigamente tinham de enviar radiografias 
pelo correio e hoje armazenam as imagens 
diretamente no prontuário eletrônico”. 

Segundo Sandra, em 2019 a segurado-
ra terá um ano “disruptivo”, pois pretende 
fazer investimentos em tecnologias especí-
ficas para o plano odontológico, sem se res-
tringir a soluções desenvolvidas antes para 
planos médico-hospitalares. 

APOSTAS OUSADAS
O Porto Seguro Odontológico intensificou 
seus investimentos na área tecnológica a 
partir de 2012, em um tempo em que mui-
tos dentistas ainda não possuíam ligação à 
internet nos seus consultórios. Em decisão 
ousada, o Porto Seguro Odontológico deci-
diu que essa infraestrutura seria obrigatória 
a partir de então, como parte de um plano 
estratégico de introdução de soluções onli-
ne no modelo de atendimento ao segurado.

O passo seguinte foi o lançamento do 
Portal do Cliente, website exclusivo para 
segurados que, além de oferecer dicas de 
saúde bucal, reúne uma série de serviços. 
Entre eles estão informações sobre as co-
berturas dos planos e os já citados “carteiri-
nha online e busca de dentistas. Também 
é possível consultar os procedimentos já 
realizados e efetuar pedidos de reembol-
so – 70% dos reembolsos já são solicitados 
por meio desse canal.

Mas não são apenas os segurados que 
são beneficiados com as ferramentas tec-

Sandra Ossent, gerente 
da operadora, prevê um 

2019 “disruptivo”
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O  crescimento acumulado dos custos  
de saúde nos últimos dez anos é  

quatro vezes maior que o da inf lação

Mais qualidade e resultado 
SETOR INDUSTRIAL CRIA AGENDA PARA INCREMENTAR EFICIÊNCIA  
E EFETIVIDADE DOS INVESTIMENTOS CORPORATIVOS EM SAÚDE  

POR EMMANUEL LACERDA*

Oaumento de custos de saúde é persisten-
te e se dá a taxas superiores à inflação 
em muitos países, embora no Brasil isso 

exceda a média mundial. O crescimento acumu-
lado nos últimos dez anos é quatro vezes maior 
que o da inflação. Esse cenário tem mobilizado 
gestores de saúde e de benefícios de empresas no 
sentido de incrementar a eficiência e a efetividade 
dos investimentos corporativos em saúde do traba-
lhador e seus familiares. O tema é particularmen-
te importante para a indústria, que é a principal 
contratante de planos de saúde no Brasil, finan-
ciando 29% dos planos coletivos empresariais que 
dão cobertura a dez milhões de beneficiários. 

O custo da fragmentação e reatividade do sis-
tema não se restringe ao aumento dos custos dire-
tos de saúde, mas tem grande impacto na produti-
vidade do trabalhador, no sistema previdenciário 
e na competitividade das empresas. Trabalhado-
res que ficam perdidos na rede de saúde, migran-
do de médico em médico e fazendo hiperuso de 
procedimentos desnecessários, podem demorar 
anos para ter o adequado diagnóstico e tratamen-
to. Esse processo descoordenado permite que o 
trabalhador adoeça gravemente, perdendo fun-
cionalidades que não precisaria perder, fazendo-
-o afastar-se do trabalho inúmeras vezes e de for-
ma prolongada, incapacitando-o precocemente. 
O Brasil convive anualmente com 2,5 milhões de 
benefícios por incapacidade temporária e 375 mil 
novos benefícios por incapacidade permanente. 
É imperativo o aperfeiçoamento da gestão da saú-
de corporativa e de suas relações com as operado-
ras e prestadores, visando ao incremento na quali-
dade e nos resultados dos planos contratados.

A Confederação Nacional da Indústria – CNI 
criou, com o apoio técnico do Serviço Social da 
Indústria – SESI, o Grupo de Trabalho da Indús-
tria sobre Saúde Suplementar – GTSS, composto 
de 61 empresas que representam mais de 2 mi-
lhões de beneficiários de planos de saúde em cer-

ca de 250 planos médico hospitalares. As expec-
tativas de quem contrata planos referem-se a um 
modelo de gestão contemporâneo baseado no al-
cance da saúde populacional enquanto grupo de 
pessoas afiliadas a um sistema de atenção à saúde 
que deve receber cuidados seguros, efetivos, opor-
tunos, centrados nas pessoas e equitativos, além 
providos a custos eficientes. 

Com o propósito de melhorar a gestão da saú-
de, grandes empresas têm contratado inúmeros 
produtos complementares como: gestão de crô-
nicos, 2ª opinião, atendimento 24h por telefone, 
gestão de hiperutilizadores, auditorias, atenção 
primária à saúde, etc. Referidas intervenções têm 
trazido resultados positivos, entre eles a redução 
de consultas em pronto socorro e aumento das 
eletivas; engajamento de crônicos a tratamentos e 
de gestantes ao de pré-natal; redução de cirurgias 
desnecessárias. Elas configuram-se como um es-
forço continuado de remediar um sistema focado 
na doença e não na saúde e não promovem mu-
danças que façam o sistema transitar da remune-
ração por procedimentos para a remuneração por 
valor; da relação entre cliente e fornecedores para 
uma relação de parceria e corresponsabilidades. 

Por esse motivo o GTSS definiu uma agenda 
prioritária e integrada com seis temas que será 
desdobrada em estudos, projetos pilotos, siste-
mas de compartilhamento de dados e posicio-

namentos para defesa de interesses: (1) a Gestão 
de Tecnologias de Saúde, no qual operadoras 
podem referenciar prestadores que adotam prá-
ticas de avaliação de tecnologias de saúde – ATS 
e coordenar parcerias para geração de protocolos 
e monitoramentos de vida real; (2) a Remunera-
ção Baseada em Valor – RBV que será alvo, em 
2019, de projetos pilotos nas indústrias com oito 
hospitais de forma articulada com operadoras; 
(3) a Atenção Primária à Saúde – APS, entendi-
da como propulsora das mudanças, mas cuja 
eficiência e efetividade dependem de uma estru-
tura em rede, alcançando os níveis secundário 
e terciário e de sistema de compartilhamento e 
monitoramento permanentes de dados; (4) os 
mecanismos de regulação como coparticipação e 
franquia, entendidos como mecanismos de apoio 
à gestão da saúde, requerem que operadoras ofe-
reçam mais transparência nas formulações de 
preços, de modo que reflitam exatamente os im-
pactos de tais medidas e permitam ao usuário ser 
informado dos valores que lhe serão cobrados por 
procedimento; (5) as “Contratações Baseadas em 
Valor”, que compreendem o compartilhamento, 
entre contratantes, de boas práticas na negocia-
ção com planos de saúde e com prestadores; (6) a 
base de dados padronizados e interoperáveis com 
otimização dos canais de comunicação formais 
entre operadoras, empresas contratantes e usuá-
rios, gerando maior transparência, autonomia 
e agilidade no sistema. A agenda do contratante 
guarda muitos pontos sinérgicos com a agenda 
das operadoras de saúde e baseia-se em requisitos 
configurados em meta tríplice (triple aim), qual 
seja: (a) melhoria da saúde da população sob sua 
responsabilidade; (b) a melhoria da experiência 
das pessoas com os cuidados recebidos, além de 
(c) redução ou controle do gasto. 

EMMANUEL LACERDA É GERENTE EXECUTIVO DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO SERVIÇO 
SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI)
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RESILIÊNCIA E ADAPTAÇÃO
os caminhos para a sobrevivência da odontologia suplementar

DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019
Centro Fecomércio de Eventos
R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista - São Paulo/SP
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Realização Apoio Institucional

Em tempos tão desa� adores não 
é o mais forte que sobrevive, 
mas sim quem compreende 
que a chave do fortalecimento 
está no seu poder de adequação 
e na compreensão das suas 
particularidades.

Aproprie-se das suas diferenças e 
faça delas sua força.

VENHA PARA O SIMPLO!
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