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D   esde que começamos a fazer a revista Visão Saúde, ouvimos a mesma coisa 
de diversos profissionais do mercado, sejam de operadoras ou consultores: 
o Brasil precisa urgentemente de uma nova regulamentação sobre 

telemedicina, pois a atual, de 2002, está muito defasada em relação aos avanços 
tecnológicos nesses últimos 20 anos.

Pois bem, em fevereiro deste ano, finalmente, saiu a boa nova. O Conselho 
Federal de Medicina (CFM), órgão responsável pela normatização do exercício da 
atividade no país, publicou, no início daquele mês, a Resolução CFM nº 2.227/2018, 
que atualizava as regras para a telemedicina. Entre outras coisas, autorizava-se a 
teleconsulta, isto é, a consulta mediada por um smartphone, tablet ou computador, na 
qual o paciente pode conversar com seu médico do conforto de sua casa ou trabalho. 
Assim se faz, por exemplo, na Inglaterra, onde milhares de pessoas estão optando por 
ser atendidas virtualmente, trazendo economia e eficiência para o famoso sistema 
público britânico, o National Health System (NHS).

Mas a boa notícia, que animou o mercado a destravar seus investimentos  
em tecnologia para atendimentos e procedimentos em saúde, durou pouco.  
No mesmo mês, o CFM revogou a nova resolução e, no início de abril, quando  
esta edição de Visão Saúde foi finalizada, o impasse continuava. Veja, na matéria  
de capa [1], como operadoras estão lidando com essa indefinição e, ainda, como  
a telemedicina já avançou em outros países.

Outro destaque na área normativa motivou a reportagem sobre governança 
corporativa, controles internos e gestão de riscos, assuntos tratados em nova 
resolução da ANS publicada no início de 2019. Até 2022, as operadoras terão de 
ajustar seus processos para atender as novas regras e tornarem-se elegíveis a um 
benefício em suas provisões financeiras. Isto é, num futuro próximo, as empresas 
com boa gestão terão reduzidas suas necessidades de capital de solvência, 
aumentando o fôlego para investimentos.

Por fim, não deixe de ler a matéria sobre as pequenas e médias operadoras 
do segmento odontológico [2], que apostam em novas estratégias para voltar a 
crescer, e a entrevista exclusiva com o novo secretário nacional do consumidor [3], 
Luciano Timm, que falou sobre o combate a judicialização na área da saúde e o 
relacionamento entre operadoras e beneficiários de planos de saúde.

Boa leitura.

Na torcida

[3]

[2]

[1]
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Para Secretário Nacional do Consumidor,  
maior segurança jurídica aumentaria a  

concorrência e, portanto, traria vantagens  
aos beneficiários de planos de saúde 

FOTO: ISAAC AMORIM/AG. MJ

Direito e economia  
andam juntos

O  professor universitário e doutor em direito Luciano 
Timm ganhou notoriedade por sua atuação como 
advogado na área de mediação de conflitos. Em ja-
neiro de 2019, Timm foi nomeado para comandar o 

Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor que, além da Se-
cretaria Nacional do Consumidor, envolve centenas de Procons 
e departamentos do Ministério Público e da Defensoria Pública 
espalhados pelo país. Como principal responsável pela proteção 
aos direitos do consumidor no Brasil, o advogado pretende im-
plantar medidas para dar maior segurança jurídica ao mercado 
e incentivar a adoção de ferramentas de mediação entre consu-
midores e empresas. Acompanhe, na entrevista a seguir, como 
Timm enxerga esses desafios na área da saúde suplementar.
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VISÃO SAÚDE – Como o senhor avalia a relação entre 
planos de saúde e seus consumidores no Brasil de hoje? 
O que precisa ser melhorado? 
LUCIANO TIMM – Existem muitos problemas nessa re-
lação. O brasileiro está vivendo mais, assim como a medi-
cina, serviço hospitalar, os medicamentos e a tecnologia, 
como um todo, têm evoluído bastante, o que aumenta 
substancialmente os custos de manutenção do sistema. 
Em paralelo, vivemos uma grande crise econômica, que 
sacrificou empresas e causou grande desemprego. Natu-
ralmente essa equação de aumento dos custos e diminui-
ção das receitas dos consumidores, via perda salarial e de 
emprego, abre grande espaço para desarmonia. Ademais, 
há uma considerável taxa de judicialização dos contra-
tos de saúde, o que dificulta ainda mais a precificação 
dos serviços. Ainda mais porque não há percepção de 
confiança nas agências reguladoras. Temos, então, de 
harmonizar essa relação com esclarecimento, regulação 
eficiente, previsibilidade do judiciário e maior confiança 
nas instituições.

Quais demandas de beneficiários dos planos de saúde 
são justas e quais não são? 
Vivemos em um mercado regulado. Medicamentos são 
controlados, assim como os planos de saúde. Em princí-
pio, teremos de aceitar que as agências reguladoras preci-
sam funcionar bem e que os planos negociados de acor-
do com as regras regulatórias deveriam, como regra, ser 
respeitados pelos juízes. Algumas vezes juízes se valem 
de princípios jurídicos de elevada vagueza semântica 
como boa-fé e função social para conceder tratamentos 
de saúde não previstos em contratos cujas condições fo-
ram previamente aprovadas pelo regulador. Naturalmen-
te que existem situações de abuso pelos planos de saúde, 
mas esses abusos devem ser tratados ou pela regulação, 
ou dentro da exceção que esse comportamento oportu-
nista ocorre; e para que haja justiça, as decisões judiciais 
precisam ser universalizadas para os demais consumido-
res, via precedentes vinculantes. Com isso, a regulação 
feita pelo judiciário será universalizada e comporá o cus-
to da decisão no plano oferecido ao mercado. Tudo feito 
de forma transparente. 

O que falta para que as empresas do setor atuem com 
maior segurança jurídica?   
Creio que precisamos ter nomeações técnicas para as agên-
cias reguladoras, fiscalização de sua atividade, uso de fer-

ramentas de AIR na regulação e que a regulação garanta 
maior concorrência no mercado. Finalmente, o judiciário 
precisa dar deferência às decisões do regulador, como acon-
tece, por exemplo, nos EUA. Não podemos apostar mais no 
controle judicial casuístico de contratos massificados. Além 
disso, precisamos, como já disse, maior organicidade entre 
os órgãos de defesa do consumidor.

Em artigo, o senhor escreveu que a Constituição Federal 
precisava passar por uma lipoaspiração. Como o senhor 
avalia a interpretação que tem sido dada ao direito 
fundamental à saúde por cidadãos e magistrados? 
Uma constituição não sobrevive sem um substrato econô-
mico e social. Países com maior índice de respeito a direi-
tos sociais não necessariamente têm previsão desses direitos 
em suas constituições. Pense-se nos países escandinavos, na 
Inglaterra. Eles têm direito à saúde garantido à população, 
mas não tem essa previsão constitucional na mesma ampli-
tude que o Brasil. Temos uma crença que os problemas so-
ciais serão resolvidos por um texto legal ou por uma decisão 
judicial, mas isso não funciona de modo tão simples. Uma 
constituição, com os direitos nela elencados, precisa caber 
no orçamento público. Além disso, temos um sistema cons-
titucional que mistura o controle difuso de constituciona-
lidade norte-americano com o concentrado europeu. Mas 
não temos a regra do precedente vinculante que existe nos 
Estados Unidos, de modo que a liberdade interpretativa do 
texto constitucional brasileiro acaba gerando insegurança 
jurídica, dando margem a um ativismo judicial e mesmo a 
um grau de politização das decisões judiciais. Esse fenô-
meno não é necessariamente ruim, mas o modelo parece 
esgotado, pois são muitos processos, a um custo muito ele-
vado para o contribuinte, fazendo com que o judiciário bra-
sileiro se torne um dos mais caros do mundo em termos de 
percentual do Produto Interno Bruto. Isso acaba refletindo 
num maior preço ao consumidor.

Por favor, explique sua visão a respeito da necessidade 
de avaliação de impactos econômicos das leis. 
Como expliquei acima, não há uma separação absoluta 
entre os campos da economia e do direito. Há influência 
recíproca. O direito fornece à economia, ou deveria ofere-
cer, segurança e previsibilidade para a tomada de decisões 
da vida em sociedade. E a economia oferece ao direito 
o substrato material para a concessão de direitos. Infeliz-
mente, a implementação de direitos, mesmo os mais im-
portantes, como saúde e educação, tem custo; como disse 
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um jurista carioca, “direitos não nascem em árvore”. No 
entanto, é importante salientar que uma coisa é levar a 
sério a economia e seus impactos, que é uma ferramen-
ta analítica cientificamente comprovada; outra coisa é 
atender aos interesses das empresas. Não é dessa última 
situação que estamos falando aqui. Não estamos falan-
do em deixar o consumidor abandonado à própria sorte. 
Temos de evitar os sofismas que remetem o público para 
decisões tomadas baseadas em sentimentos, como raiva, 
por exemplo. A neurociência está para nos ajudar a nos 
precavermos contra esse uso estratégico de narrativas des-
providas de evidências empíricas. Precisamos, em temas 
complexos, utilizar o sistema decisório cerebral racional 
chamado de “sistema 2” por Kahnemann.

O que pode ser feito para reduzir a judicialização de 
demandas na área da saúde, que vem crescendo de 
forma exponencial nos últimos anos? 
Temos de investir em plataformas digitais de solução de 
disputas, como o site consumidor.gov.br, administrado 
pela SENACON/MJ, e também em métodos multiportas 
ou adequados de solução de disputas, como mediação e 
arbitragem. O judiciário deve ser a última instância de 
solução de disputas. Também devemos incentivar empre-
sas a desenvolverem seu canal próprio de reclamações de 
consumidores. Há casos interessantes como o site eBay, 
que tem sua ferramenta de solução de controvérsias. Tec-
nologia afetará muito o mercado jurídico. E teremos tam-
bém de mapear algum nível de litigância predatória, que, 
ainda que minoritário, existe e precisa ser combatido, por 
vezes, com ou sem razão, qualificada como “indústria do 
dano moral”. Alguns litigantes, inclusive empresas, podem 
estar utilizando ou mesmo se valendo estrategicamente 

da demora judicial para deixar de respeitar espontanea-
mente a legislação consumerista. Nos EUA, fornecedores 
já se deram conta que um bom canal de diálogo com con-
sumidor é fundamental para os negócios. Manter o consu-
midor e dar a ele uma boa experiência, inclusive no canal 
de reclamação, é fundamental para a sobrevivência num 
mundo competitivo. E, finalmente, temos de atualizar os 
currículos das faculdades de direito, a fim de que alunos 
estudem mediação, arbitragem, economia, contabilidade 
e aprendam, como qualquer outro profissional do mun-
do corporativo, a fazer conta. Não podemos mais viver no 
Brasil como se não houvesse amanhã. O mesmo discurso 
sobre a reforma da previdência, vale aqui.

Como a judicialização excessiva influiu na desorganização 
e desarranjo do setor de planos de saúde?  
É matemático. Planos de saúde são baseados em cálcu-
los estatísticos de incidências, os sinistros, e decisões são 
tomadas baseadas na regulação do setor. Se o judiciário 
não tem deferência pela decisão do regulador e se vale 
de princípios muito abstratos para decidir, fica difícil ter 
previsibilidade e incorporar o custo das decisões judiciais 
no preço. De outro lado, como não existem preceden-
tes seguros, fica difícil da própria agência reguladora se 
adequar aos ditames do poder judiciário. Assim, apenas 
grandes agentes econômicos conseguem sobreviver nesse 
ambiente, dada sua maior capacidade de absorver os im-
pactos desse cenário incerto. São pouco concorrentes e 
isso não é benéfico ao consumidor, que fica em situação 
de maior vulnerabilidade e menor poder de barganha.

Como o senhor enxerga a criação de planos de saúde mais 
baratos e, portanto, com coberturas mais restritas? 
De novo, como regra, quanto mais liberdade, melhor, em 
uma sociedade. Se o sistema privado puder, com controle 
de qualidade, atender parte da demanda que iria ao Sis-
tema Único de Saúde, todos saem ganhando, inclusive 
os mais pobres. No Brasil, ainda estamos aprendendo a 
conviver com uma economia de mercado. Não que ela 
seja perfeita, mas a alternativa a ela se mostrou pior. Cla-
ro, isso não significa que não se devam regular mercados, 
até porque no Brasil eles ainda são muito concentrados. 
O processo é gradual. Mas a regulação deve ser racional, 
baseada em evidências. Devemos estar abertos para inova-
ções, com os devidos cuidados que a saúde do consumidor 
merece, mas sempre pensando no todo, na macrojustiça e 
não apenas na microjustiça do caso concreto.

“O brasileiro está vivendo  
mais, assim como a medicina, 
serviço hospitalar, os 
medicamentos e a tecnologia, 
como um todo, têm evoluído 
bastante, o que aumenta 
substancialmente os custos  
de manutenção do sistema”
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U m evento que escancarou o problema 
do excesso da judicialização na área da 
saúde no Brasil. Assim foi a III Jornada 

da Saúde, realizada pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) nos dias 18 e 19 de março, 
em São Paulo.

Um dos destaques do evento foi o lança-
mento da pesquisa “Judicialização da Saúde 
no Brasil: Perfil das demandas, causas e pro-
postas de solução”, elaborada pelo Instituto 
de Ensino e Pesquisa (Insper) para o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que revelou o au-
mento de 130% do número de demandas judi-
ciais relativas à saúde entre 2008 e 2017. No 
mesmo período, o número total de processos 
judiciais cresceu apenas 50%.

Segundo o estudo, somente no caso da 
Fosfoetanolamina, também conhecida como 
“pílula do câncer”, motivou cerca de 13 mil 
liminares, em período de oito meses, que de-
terminaram que a Universidade de São Pau-

lo fornecesse esse medicamento ainda não 
aprovado pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) – e cuja eficácia ainda não 
havia sido comprovada por estudos técnicos.

Outro dado que chamou a atenção na pes-
quisa, e que tem tudo a ver com as liminares 
da “pílula do câncer”, foi a pouca utilização 
pelos magistrados que decidem sobre maté-
rias de saúde dos protocolos clínicos e pare-
ceres especializados oferecidos pela Comis-
são Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no SUS (Conitec) e pelos Núcleos de Asses-
soramento Técnico do Judiciário (NAT) – cita-
das, respectivamente, em 0,51% e 15,05% 
das decisões judiciais na área da saúde. 

O estudo, porém, também ressalta boas prá-
ticas adotadas em diferentes tribunais e enfa-
tiza que elas podem ser replicadas em outros 
estados. Um dos exemplos destacados é o da 
Câmara de Conciliação da Saúde da Bahia, que 
reúne o Tribunal de Justiça, Secretaria de Es-

tado da Saúde (SES), prefeituras, Procuradoria 
Geral do Estado, MPE, DPE e DPU. Essa câma-
ra estabeleceu um sistema de mediação que se 
configurou como um instrumento importante 
para diminuição da “judicialização desneces-
sária”, evitando cerca de 80% dos processos 
judiciais, segundo estimativas da SES.

Outra boa notícia dada no evento foi a apro-
vação de 35 novos enunciados que poderão 
orientar a tomada de decisão em relação aos 
processos de saúde – trata-se de orientações 
sobre alguns temas recorrentes e que, apesar 
de não possuírem força de lei, apresentam o 
consenso jurídico sobre o tema. Esse instru-
mento, segundo o CNJ, é de “extrema impor-
tância” para que as decisões sigam a medicina 
baseada em evidências. Os enunciados apro-
vados tratam de temas como abandono de 
tratamento, acesso a medicamentos, tabelas 
de planos de saúde e a utilização da plataforma 
e-NATJus, entre outros.

Explosão em números
Estudo CNJ revela que ações judiciais na área da saúde mais que dobraram em 10 anos, e que 
magistrados usam muito pouco protocolos clínicos e pareceres técnicos em suas decisões 
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BALANÇO DA SAÚDE 
SUPLEMENTAR 2014-2018
Em cinco anos, planos médico-hospitalares perderam beneficiários, planos exclusivamente 
odontológicos aumentaram sua penetração e número total de operadoras no mercado caiu

*Obs: dados de dezembro de cada ano.

Fonte: Caderno de Informações da Saúde Suplementar, 2017, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE (EM MILHÕES DE PESSOAS)

Ano* Assistência médica, com ou sem odontologia Exclusivamente odontológico

2014 50,4 20,3
2015 49,2 21,1
2016 47,6 21,6
2017 47,2 22,8
2018 47,3 24,1

BENEFICIÁRIOS POR TIPO DE PLANOS MÉDICOS (EM MILHÕES DE PESSOAS)

Ano* Individual ou familiar Coletivo empresarial Coletivo por adesão

2014 9,9 33,4 6,8
2015 9,7 32,6 6,7
2016 9,4 31,5 6,5
2017 9,2 31,4 6,4
2018 9,1 31,7 6,4

BENEFICIÁRIOS POR TIPO DE PLANO EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICOS (EM MILHÕES DE PESSOAS)
Ano* Individual ou familiar Coletivo empresarial Coletivo por adesão

2014 3,7 15,0 1,7
2015 3,8 15,4 1,8
2016 3,9 15,8 1,8
2017 4,0 16,9 1,8
2018 4,2 17,7 2,2
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*Obs: dados de dezembro de cada ano.

TAXA DE COBERTURA DE PLANOS MÉDICOS,  
POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO  
(EM DEZEMBRO DE 2018)

PIRÂMIDE DA ESTRUTURA ETÁRIA DOS 
BENEFICIÁRIOS DE PLANOS MÉDICOS  
(EM DEZEMBRO DE 2018)

NÚMERO DE OPERADORAS  
COM BENEFICIÁRIOS  

TAXA DE COBERTURA DE PLANOS EXCLUSIVAMENTE 
ODONTOLÓGICOS, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO  
(EM DEZEMBRO DE 2018)

Distrito 
Federal

Até 5%

Mais de 5% a 10%

Mais de 10% a 15%

Mais de 15% a 20%

Mais de 20%

Distrito 
Federal

Até 5%

Mais de 5% a 10%

Mais de 10% a 15%

Mais de 15% a 20%

Mais de 20%

25 20

HOMENS

80 anos ou mais 1,72 3,1

4,63,43

7,76,69

11,110,80

14,714,85

20,620,23

15,114,96

10,411,94

12,815,380 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 a 79 anos

MULHERES

(%)(%)

15 10 50 51 01 52 02 5

ANO* MÉDICO- 
HOSPITALARES

EXCLUSIVAMENTE  
ODONTOLÓGICAS

2014 874 343

2015 828 327

2016 790 305

2017 766 291

2018 749 289
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Na pesquisa mundial Global diffusion of eHealth: 
Making universal health coverage achievable, publi-
cada em 2016, a OMS afirma que a telemedicina é 
uma poderosa ferramenta para se alcançar a cober-
tura universal da saúde, tanto em países desenvol-
vidos como em desenvolvimento. Segundo a enti-
dade, o uso de diferentes dispositivos conectados à 
internet pode aumentar o acesso a serviços médicos, 
com eficiência de custos e qualidade assistencial, 
sendo particularmente valioso em áreas remotas e 
de baixa renda em países em desenvolvimento.  

A partir de um levantamento feito em 125 
países, a OMS constatou que 83% possuem pelo 
menos uma iniciativa de telemedicina, sendo a 
modalidade mais adotada, por 77% dos países, a te-
lerradiologia, que consiste na consulta à distância 
aos especialistas em oncologia. Os outros serviços 
mais disseminados, presentes em quase metade 
dos países pesquisados, são a telepatologia e a tele-
dermatologia, ambos com o uso de imagens para 
diagnósticos e pesquisas.  

O estudo também revelou que 80% dos países 
usam as redes sociais para a promoção da saúde, 
com o envio de alertas e orientações sobre bons 
hábitos e prevenções de doenças. E que em 75% 
dos países há treinamento e educação continuada 
para profissionais aprenderem a usar a tecnologia 
na melhoria dos cuidados à saúde. Todos esses in-
dicadores foram substancialmente maiores que os 
encontrados na pesquisa anterior da OMS sobre o 
tema, realizada em 2010, o que indica o crescimen-
to significativo da telemedicina no mundo.

Com base na pesquisa, a OMS afirmou que 
os investimentos na implantação de iniciativas de 
telemedicina são menores que o custo envolvido 
em atendimentos presenciais. Ainda assim, os paí-
ses participantes declararam que um dos maiores 
entraves à expansão dessa modalidade da medici-
na é a falta de recursos financeiros. Os outros são 
infraestrutura tecnológica deficiente, em equipa-
mentos e conectividade, e a falta de legislações es-
pecíficas sobre o tema. 

14 VISÃO SAÚDE   ABR/MAI/JUN 2019
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Enquanto avança a passos largos em diversos países, telemedicina 
patina no Brasil por falta de regulamentação adequada

Vai-e-vem

No Quênia, país africano com indicadores sociais e econômicos piores que o 
Brasil, milhares de pessoas recebem diagnósticos de doenças oculares por 
meio de um smartphone. Na Índia, um dos países com maior número de 
pobres do mundo, um aplicativo fornece monitorização e aconselhamento 

remoto para milhões de mulheres grávidas, crianças e adolescentes. Na zona rural de 
Mississipi, uma das áreas de menor renda nos EUA, pacientes com diabetes são tratados 
à distância com o uso de tablets. A telemedicina, definida pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como “a prestação de serviços médicos com a adoção de tecnologia 
de comunicação e informação”, está crescendo em passos rápidos em todo o mundo. 
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Entre benefícios e desafios, fica claro que a 
telemedicina é uma realidade global que nos 
próximos anos se tornará cada vez mais comum. 
Em que nível cada país chegará dependerá, em 
grande medida, de como os governos nacionais 
lidarão com os desafios para sua implantação. 

No Reino Unido, por exemplo, a teleme-
dicina foi escolhida como uma das principais 
estratégias para assegurar a sustentabilidade do 
National Health System (NHS), sistema públi-
co universal de assistência à saúde de reconhe-
cida eficácia. E vem colhendo bons resultados 
a partir da crescente adoção da tecnologia para 
atendimentos à distância. 

Segundo dados do NHS, desde novembro 
de 2017, 41 mil moradores de Londres optaram 
pelo “GP at a hand”, programa que oferece aos 
pacientes a possibilidade de serem atendidos 
virtualmente pelo médico generalista, que tem 
a função de praticar a atenção primária e, em 
casos de necessidade, encaminhar a consultas 
presenciais de especialistas. Outro programa 
de telemedicina do NHS que apresentou resul-
tados animadores foi o de telemonitoramento 
de pacientes idosos com doenças crônicas, que 
promoveu redução de 15% em visitas de emer-
gência, 20% nas admissões hospitalares e 45% 
nas taxas de mortalidade do público atendido. 

Os EUA são outro exemplo de grandes 
avanços da telemedicina no sistema de cuida-
do à saúde. Dados de 2018 do AHA Annual 
Survey IT Supplement, pesquisa feita anual-
mente pela American Hospital Association 
(AHA), mostraram que o uso de tecnologia 
para procedimentos médicos à distância esta-
va presente em 73% dos hospitais daquele país 
em 2017 – um aumento de mais de 100% em 
relação a 2010, quando o índice era de 35%. 

Uma das iniciativas mais bem-sucedidas em 
telemedicina nos EUA está localizada no estado 
do Mississipi, cuja área rural é uma das mais po-
bres do país, com acesso dificultado a serviços de 
saúde. Em 2014, o hospital da Universidade do 

Mississipi criou um centro de telemedicina e pas-
sou a monitorar remotamente pacientes com dia-
betes tipo 2, que receberam gratuitamente tablets 
e outros dispositivos para que façam o controle de 
sinais vitais e mandem esses dados diariamente. 
Se os pacientes não seguem essa orientação, um 
profissional de saúde entra em contato no mes-
mo dia. Paralelamente, durante sessões diárias de 
conversa virtual, são passadas orientações breves, 
que são mais facilmente assimiladas. 

Com essa estratégia, o programa conseguiu 
que 96% dos pacientes tomem os medicamen-
tos da forma indicada e que 83% compareçam 
às teleconsultas. Adicionalmente, para cada 
grupo de cem pacientes, são evitados 15 mil 
quilômetros de deslocamentos e economiza-
dos 300 mil dólares em custos de atendimento.   

INFRAESTRUTURA E LEGISLAÇÃO
E o Brasil, como está lidando com as condições 
necessárias para o crescimento da telemedicina? 

Em primeiro lugar, na questão de disposi-
tivos móveis, estamos bem posicionados. Em 
2018, de acordo com a 29ª Pesquisa Anual de 
Administração e Uso de Tecnologia da Infor-
mação nas Empresas, realizada pela Fundação 
Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), o país 
superou a marca de um smartphone por habi-
tante, com mais de 220 milhões de celulares 
inteligentes ativos. O estudo também apontou 
que havia, no início do ano passado, 306 mi-
lhões de dispositivos portáteis em uso, o que in-
clui, além de smartphones, notebooks e tablets. 

Se os brasileiros possuem quantidade gran-
de em equipamentos, o país ainda carece de 
infraestrutura de internet banda larga. Segun-
do a pesquisa TIC Domicílios, no início de 
2018 29% dos domicílios não tinham qualquer 
acesso à rede virtual. Das residências conecta-
das à internet, 64% contavam com banda larga 
fixa, aspecto importante para dar estabilidade 
no funcionamento de aplicativos de transmis-
são de vídeo, por exemplo.

O USO DE 
TECNOLOGIA PARA 
PROCEDIMENTOS 
MÉDICOS À DISTÂNCIA 
ESTAVA PRESENTE EM 
73% DOS HOSPITAIS  
DOS EUA EM 2017 –  
UM AUMENTO DE MAIS 
DE 100% EM RELAÇÃO 
A 2010, QUANDO O 
ÍNDICE ERA DE 35%

CAPA
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da “em atenção ao clamor de inúmeras entidades 
médicas, que pedem mais tempo para analisar o 
documento e enviar também suas sugestões de 
alteração”. Na mesma ocasião, o CFM declarou 
ter recebido, até aquela data, mais de 1400 suges-
tões de alterações na normativa.

E, assim, o exercício da telemedicina no 
país continua, pelo menos temporariamente, 
a ser regrado pela Resolução CFM nº 1.643, 
de 2002, – feita em uma época em que tablets 
e smartphones ainda eram dispositivos pouco 
conhecidos – que autoriza apenas videoconfe-
rências durante procedimentos nos quais um 
médico necessita do suporte de colegas espe-
cialistas. Até quando ainda não se sabe. No 
fechamento desta Visão Saúde, ainda estava 
aberto o período determinado pelo CFM para 
receber manifestações e sugestões, cujo pra-
zo final era 7 de abril. Finda esta etapa, seria 
decidido qual caminho a seguir: editar nova 
resolução ou “ajustar” a resolução publicada 
mais recentemente.

“A regulamentação, quando aplicada de forma 
equilibrada, tende a fomentar o mercado de for-
ma segura, garantindo qualidade para pacientes e 
profissionais. Muito há que se debater para que ela 

A pesquisa também revelou a disparidade 
existente entre os centros urbanos e as zonas ru-
rais. Enquanto na cidade a internet atingia 65% 
dos domicílios, esse índice era de apenas 34% no 
“campo”. A diferença no acesso é ainda maior se 
considerado o nível de renda. Nos domicílios das 
classes A e B, o alcance era de 99% e 93%, en-
quanto nos das classes D e E, era de apenas 30%. 

Se a telemedicina, como a OMS afirma, pode 
ser particularmente benéfica para moradores de 
localidades remotas e pessoas de baixa renda, te-
mos aí um gargalo a se resolver no Brasil. 

Outro obstáculo que impediu o maior 
avanço da telemedicina no Brasil, nos anos re-
centes, é a legislação arcaica.     

Em 3 de fevereiro de 2019 parecia ter acabado 
a longa espera de médicos e empresas de saúde 
por uma nova regulamentação sobre o exercício 
da telemedicina no Brasil. Isso porque, naquele 
dia, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
publicou a Resolução CFM nº 2.227/2018, que, 
entre outros aspectos, autorizava e orientava con-
sultas e diagnósticos à distância. E passaria a valer 
três meses após sua publicação.

“As possibilidades que se abrem no Brasil 
com essa mudança normativa são substanciais e 
precisam ser utilizadas pelos médicos, pacientes 
e gestores com obediência plena às recomenda-
ções do CFM. Acreditamos, por exemplo, que 
na esfera da saúde pública essa inovação será re-
volucionária ao permitir a construção de linhas 
de cuidado remoto, por meio de plataformas di-
gitais”, disse, na ocasião, o presidente do CFM, 
Carlos Vital. “Além de levar saúde de qualidade 
a cidades do interior do Brasil, que nem sem-
pre conseguem atrair médicos, a telemedicina 
também beneficia grandes centros, pois reduz o 
estrangulamento no sistema convencional cau-
sado pela grande demanda, ocasionada pela mi-
gração de pacientes em busca de tratamento.”

Exatamente 19 dias depois, o CFM voltou 
atrás na decisão e revogou a resolução. De acordo 
com nota oficial do Conselho, a medida foi toma-

“Além de levar 
saúde de qualidade 
a cidades do interior 
do Brasil, que nem 
sempre conseguem 
atrair médicos, a 
telemedicina também 
beneficia grandes 
centros, pois reduz o 
estrangulamento no 
sistema convencional 
causado pela grande 
demanda, ocasionada 
pela migração de 
pacientes em busca  
de tratamento.”
CARLOS VITAL
presidente do Conselho  
Federal de Medicina

MODALIDADES DE TELEMEDICINA NO MUNDO
Número de países que as adotavam em 2015

Fonte: Global diffusion of eHealth: Making universal health coverage achievable, 2016, OMS.

Centrais de emergência 
Alertas de agendamento 

Consultas por meio  
de smartphones 

Monitorização de pacientes  
Acompanhamento de  

aderência a tratamentos 

80
77

70
63

58
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seja nossa melhor versão. Digo ‘nossa’ porque pen-
so que a função do regulador é melhor exercida 
quando tem a participação da sociedade”, diz Lais 
Perazo, médica e diretora de Relações Institucio-
nais do UnitedHealth Group Brasil.

RESOLUÇÃO EM DETALHES
A Resolução CFM nº 2.227/2018, atualmente 
em processo de “revisão”, define e detalha os 
requisitos necessários para a realização de cada 
um dos procedimentos ligados ao tema, como 
telemedicina, teleconsulta, teleinterconsulta, 
telediagnóstico, telecirurgia, teleconferência, 
teletriagem médica, telemonitoramento, teleo-
rientação e teleconsultoria. 

Uma das maiores novidades introduzidas 
pela resolução foi a previsão de teleconsultas, 
definidas como “a consulta médica remota, 
mediada por tecnologias, com médico e pa-
ciente localizados em diferentes espaços geo-
gráficos”. Para ser realizada, a teleconsulta 

deveria ser antecedida por uma consulta pre-
sencial entre médico e paciente. E, nos atendi-
mentos por longo tempo ou de doenças crôni-
cas, consultas presenciais deveriam ocorrer em 
intervalos não superiores a 120 dias. 

Nesse mesmo tópico, o CFM ressaltou que 
ficaria permitida a relação médico-paciente 
apenas de modo virtual para cobertura assisten-
cial em áreas geograficamente remotas, desde 
que existam condições físicas e técnicas reco-
mendadas e profissional de saúde. 

Outro ponto importante da resolução foi a 
obrigatoriedade da concordância e autorização 
expressa do paciente, ou de seu representante 
legal, sobre a transmissão ou gravação das suas 
imagens e dados. Para assegurar o respeito ao 
sigilo médico, todos os atendimentos devem 
ser gravados e guardados, com envio de um 
relatório ao paciente. 

“Sempre deverá ser mantida a confidencia-
lidade, pois precisamos ter certeza de que não 

Parece ficção científica, mas a cena 
acontece todos os dias no Quênia, na 
África. De posse de um smartphone 
com uma lente especial e conectado a 
um aplicativo específico para esse fim, 
um professor faz testes oftalmológicos 
em crianças que, sem isso, talvez 
jamais saberiam se precisam usar 
óculos ou se tem alguma doença séria, 
como o glaucoma, em estágio inicial.

Para fazer o teste, basta posicionar 
o smartphone próximo a um olho que 
o aplicativo se encarrega de focalizar 
a retina e tirar uma foto da mesma em 
alta resolução. A imagem é enviada, 
então, a um médico especialista, que 
pode estar a centenas de quilômetros 
de distância, ou mesmo em outro país. 

O profissional consegue identificar, 
na tela do seu computador ou 
smartphone, se há sinais de  
catarata, degeneração macular, 
glaucoma ou outras doenças. 

Os estudos comparativos entre 
a nova tecnologia e os testes 
oftalmológicos tradicionais mostram 
que os resultados são semelhantes, 
o que demonstra a confiabilidade 
do diagnóstico à distância para 
problemas na retina. Com os 
benefícios adicionais, no caso do 
uso do smartphone, de ser muito 
mais barato e portátil, evitando o 
deslocamento de pacientes.

Como parte de um teste de 
validação da tecnologia, foram 

rastreadas 21 mil crianças em 50 
escolas no Quênia. Foram identificadas 
900 crianças com deficiência visual, 
as quais foram encaminhadas para 
tratamento. Hoje, o programa está 
implantado em todo o país, envolvendo 
mais 350 escolas e 300 mil crianças.

Segundo a OMS, a maioria dos 
285 milhões de pessoas em todo o 
mundo que têm alguma deficiência 
visual vivem em países de baixa 
renda e tem acesso limitado a clínicas 
especializadas. Ainda de acordo com 
a entidade, se todas as pessoas com 
problemas oculares tivessem acesso 
ao diagnóstico e pronto atendimento, 
80% da cegueira no mundo poderia 
ser eliminada.

FOTO DE RETINA NO CELULAR

CAPA
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haverá vazamento das informações trocadas en-
tre médico e paciente, seja por meio da atuação 
de hackers, ou por indiscrição dos profissionais”, 
destaca Aldemir Soares, conselheiro do CFM e 
relator da resolução. 

A telecirurgia, por sua vez, também está pre-
vista na nova resolução. Segundo o CFM, a mo-
dalidade constitui na realização de procedimen-
to cirúrgico remoto, mediado por tecnologias 
interativas seguras, com médico executor e equi-
pamento robótico em espaços físicos distintos. E, 
para maior segurança, a norma estabelece que o 
procedimento deve ser realizado em locais com 
infraestrutura adequada e que, além do cirurgião 
remoto, um cirurgião local deve acompanhar o 
procedimento para realizar, se necessário, a ma-
nipulação instrumental.

O QUE TEM SIDO FEITO
Em meio às incertezas geradas pela regula-
mentação tardia, a telemedicina avançou nos 
últimos anos no Brasil. 

Em 2015, um estudo da Cello Health Insight 
mostrou que 87% dos médicos brasileiros usavam 
whatsapp pra se comunicar com pacientes. Esse 
índice era muito maior que a média global de 
30%. Já em 2016, uma pesquisa da consultoria 
Accenture com pacientes de 7 países revelou que 
os pacientes brasileiros eram os que mais usavam 
aplicativo pra se relacionar com seus médicos 
(63%), enquanto a média global era 40%. 

Enquanto médicos e pacientes se mostram 
propensos a inserir a telemedicina em suas vidas, 
hospitais e operadoras enxergaram no atendi-
mento remoto uma maneira de prover cuidados 
de qualidade, com maior conforto e eficiência.

“A telemedicina é muito mais que a video-
conferência entre profissionais de saúde e pa-
cientes”, diz Eduardo Cordioli, gerente médico 
de telemedicina do Hospital Albert Einstein. “É 
uma nova forma de entregar cuidado à saúde, 
em que se busca melhorar a experiência dos pa-
cientes, reduzir o custo de acesso à saúde e, com 
isso, melhorar a saúde da população”.

O hospital criou seu programa de teleme-
dicina em 2012 e, atualmente, possui 28 ações 
ativas em que usa a tecnologia como meio ou 
apoio em tratamento. Isso acontece em diver-
sas especialidades, como tratamento de crôni-
cos, melhoria da educação alimentar, cuida-
dos com o bebê e opinião especializada para 
melhores diagnósticos. O serviço chamado 
“Ambulatório Virtual”, por exemplo, é dirigi-
do a empresas e oferece teleatendimento para 
queixas de baixa complexidade, como febre, 
dores de cabeça e inflamações nas vias respi-
ratórias. O objetivo é prestar atendimento no 
local de trabalho e evitar o deslocamento dos 
colaboradores para unidades de saúde.

 A São Francisco Saúde, operadora com 
sede em Ribeirão Preto, no interior de São 
Paulo, iniciou seu programa de telemedici-
na em 2017, mas já aposta nessa modalida-
de como fundamental em sua estratégia de 
expansão, principalmente em localidades do 
interior do país com grande carência de pro-
fissionais de saúde.

“Nossa estratégia de investimentos está dire-
tamente relacionada com a nova normativa e, 
por isso, estamos aguardando para poder saber 
o que será permitido ou não. Com a resolução 
atual, nossa intenção é otimizar e expandir o uso 
da telemedicina em áreas remotas, com pouco 
ou nenhum acesso de médicos especialistas.”, 
diz Paulo Santini Gabriel, diretor Regulatório, 
Riscos e Compliance do Grupo São Francisco. 
“E esperamos que em breve tenhamos nova re-
gulamentação para o uso de telemedicina em 
diferentes modalidades, além das atuais.” 

Hoje, a operadora tem 25 unidades de 
atendimento, em quatro estados diferentes, 
que realizam teleinterconsultas (consultas en-
tre médicos e paciente, com um médico pre-
sencialmente com o paciente e o outro, não). 
Dessa forma, caso necessário, especialistas en-
tram virtualmente em consultas feitas por ge-
neralistas para apoiar diagnósticos e indicações 
de tratamentos.

“Nossa estratégia de 
investimentos está 
diretamente relacionada 
com a nova normativa 
e, por isso, estamos 
aguardando para 
poder saber o que será 
permitido ou não. Com 
a resolução atual, nossa 
intenção é otimizar 
e expandir o uso da 
telemedicina em áreas 
remotas, com pouco 
ou nenhum acesso de 
médicos especialistas.”
PAULO SANTINI GABRIEL
diretor Regulatório, Riscos e 
Compliance do Grupo São Francisco
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Nova resolução da ANS 
estimula boas práticas  
de governança nas 
operadoras, visando a 
melhorias na gestão  
de riscos e controles 
internos

Na direção  
certa

GOVERNANÇA
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Em janeiro de 2019, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) publicou a Resolução Normativa nº 443, que dispõe so-
bre a adoção de práticas de governança corporativa, com ên-
fase em controles internos e gestão de riscos. Segundo a ANS, 

a nova resolução visa estimular a redução do risco de descontinuidade 
de operações de planos de saúde decorrente de falhas de controles in-
ternos e baixa capacidade de gestão de riscos, o que pode comprometer 
a assistência prestada aos beneficiários.

“As boas práticas de governança corporativa têm 
grande importância para o fortalecimento da gestão 
das operadoras e proteção dos interesses dos benefi-
ciários de planos de saúde. Ignorar a existência dos 
riscos ou a necessidade de geri-los adequadamente 
pode implicar em perdas vultosas ou mesmo levar à 
quebra de empresas em qualquer ramo de atividade, 
inclusive na saúde suplementar”, diz o diretor-presi-
dente e diretor de Normas e Habilitação das Opera-
doras da ANS, Leandro Fonseca. “É de interesse da 
sociedade, principalmente de quem contrata e usa os 
serviços, saber se as operadoras observam práticas de 
gestão que internalizam condutas adequadas e redu-
zam risco de descontinuidade de suas operações por 
conta de falhas de controles internos e baixa capaci-
dade de gestão de riscos”, explica Fonseca.

De fato, a nova normativa ataca um problema an-
tigo das empresas da saúde suplementar: a gestão ine-
ficiente dos elevados riscos a que estão expostas e a 
deficiência, de muitas delas, na estruturação de uma 
governança corporativa que cumpra, efetivamente, 
sua função. Segundo o Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC), governança corporativa 
é o sistema pelo qual as empresas e demais organi-
zações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, en-
volvendo os relacionamentos entre sócios, Conselho 
de Administração, diretoria, órgão de fiscalização e 
controle e demais partes interessadas.

 “A saúde suplementar é um mercado heterogê-
neo, com grandes grupos muito avançados em ter-

mos de governança, e pequenas empresas, princi-
palmente de propriedade familiar, ainda incipientes 
em relação a esse tema. A ANS, por meio dessa nova 
resolução, está tentando nivelar essa assimetria, que é 
um ponto crítico”, explica Joel Garcia, sócio da área 
de Gestão de Risco Financeiro da KPMG no Brasil.

A deficiência de muitas empresas nas questões de 
governança, gestão de riscos e controles internos foi 
atestada em pesquisa da ANS realizada em dezem-
bro de 2015 com 591 operadoras. O levantamento 
revelou que a maior parte das operadoras não efetua-
va simulações relativas à performance futura de sua 
carteira; não tinha nota técnica atuarial aprovada na 
agência, nem área responsável pelo gerenciamento 
de riscos; e não havia estabelecido formalmente có-
digos de conduta/ética. Além disso, a pesquisa mos-
trou que apenas um terço dessas empresas possuíam 
política de divulgação e transparência de suas infor-
mações na Internet.

 “A estruturação da governança corporativa em 
uma empresa é um processo longo, que requer a cria-
ção de um conselho de administração e de comitês, 
além de uma série de rotinas e procedimentos para 
melhorar o fluxo de informações que abastecem os 
tomadores de decisão e os controles internos”, diz 
a consultora especializada nessa área Roberta Zen. 
“Quanto mais cedo as empresas começarem o pro-
cesso de diagnóstico de seus pontos fracos e começa-
rem essa estruturação, mais chances têm de atender 
as exigências da RN 443 no prazo estipulado”.    
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NOVAS REGRAS
A RN nº 443 define que as práticas e estruturas 
de governança, controles internos e gestão de 
riscos implantadas pelas operadoras devem ser 
coerentes com a complexidade das suas ativida-
des. Essas práticas e estruturas também devem 
estar formalizadas, de forma clara e objetiva, 
em estatuto ou contrato social, regimentos ou 
regulamentos internos submetidos a revisão e 
aprovação das instâncias máximas de decisão 
das operadoras, e divulgadas amplamente aos 
stakeholders (partes interessadas).

Segunda a norma, devem ser observados os 
princípios da transparência, equidade, presta-
ção de contas e responsabilidade corporativa, 
sendo atribuição dos administradores das ope-
radoras a implantação e avaliação periódica 
das práticas de governança, gestão de riscos e 
controles internos tratadas pela normativa.

Outra obrigação prevista na RN nº 443 
será restrita às operadoras de grande e médio 
portes (exceto para as classificadas na mo-
dalidade autogestão). A partir de 2023, essas 
empresas deverão enviar, anualmente, o Rela-
tório de Procedimentos Previamente Acordados 

(PPA) elaborado por auditor independente, 
tendo por base os dados do exercício anterior. 
Esse documento terá como foco os processos 
de governança, gestão de riscos e controles in-
ternos das operadoras.

“A norma vem ao encontro de um modelo 
mais transparente para todos os stakeholders e de 
uma gestão mais profissional e responsável, cal-
cada na transparência, na gestão de riscos e em 
controles internos, induzindo um círculo virtuo-
so para todos os entes relacionados. Dessa forma, 
a ANS se junta a outros órgãos reguladores, como 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Su-
perintendência de Seguros Privados (Susep) e o 
Banco Central do Brasil (Bacen), incentivando a 
transparência e a gestão responsável, diminuindo 
a assimetria de informação que tanto impacta e 
impede o desenvolvimento da saúde suplemen-
tar”, Irlau Machado Filho, presidente do Grupo 
NotreDame Intermédica (GNDI).

EXPERIÊNCIAS
O GNDI possui serviços de saúde próprios e 
credenciados e oferece planos médico-hospita-
lares e odontológicos que somam mais de 4,6 

POUCA GOVERNANÇA
Pesquisa mostra que ainda  

há muito a se avançar 

Tem nota técnica atuarial?

Tem área responsável pelo 
gerenciamento de riscos? 

Estabeleceram formalmente 
regras e códigos de conduta/

ética que protegem sua 
integridade e continuidade, 

sendo essas regras 
estabelecidas de forma 

sistemática e incorporadas à 
cultura organizacional?

Tem política de divulgação 
e transparência de suas 

informações na Internet?

Fonte: pesquisa feita em 2015 pela 
Comissão Permanente de Solvência da ANS O uso de boas práticas de governança fortalece a gestão das empresas e protege seus beneficiários

NÃO 
62%

NÃO 
66%

NÃO 
69%

NÃO 
61%

SIM 
38%

SIM 
34%

SIM 
31%

SIM 
39%

GOVERNANÇA
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“Ao migrar para um 
modelo de capital 
baseado em risco, as 
operadoras podem 
ter até 25% a mais de 
capital para realizar 
investimentos,  
por exemplo”
JOEL GARCIA 
sócio da área de Gestão de Risco 
Financeiro da KPMG no Brasil

milhões de beneficiários. Como integrante do 
segmento “Novo Mercado”, da B3, a bolsa de 
valores de São Paulo, a companhia é reconhe-
cida por suas boas práticas de governança cor-
porativa. Mas não foi sempre assim.

“Certamente desde a entrada do novo acio-
nista controlador, a companhia teve de mudar 
a mentalidade de uma ‘empresa de dono/fami-
liar’ para uma empresa com portfólio de ati-
vos de um fundo de investimento. Isso implica 
níveis elevados de governança corporativa e 
transparência em todos os sentidos: em nossa 
comunicação com os acionistas, os clientes e a 
sociedade. Realizamos um trabalho árduo nes-
se período buscando não só nos adequarmos 
às boas práticas do mercado, mas sim, em nos 
tornarmos uma referência nesse sentido”, diz 
Machado Filho. “A experiência do fundo nesse 
tema nos auxiliou bastante em evoluirmos de 
forma consistente e ágil. Mas não deixamos de 
buscar mais evoluções, com metas ainda mais 
desafiadoras para os próximos anos.”

Desde maio 2014, quando foi adquirida pelo 
fundo de private equity Bain Capital, o GNDI 
empreendeu esforços na estruturação de sua go-
vernança corporativa. Entre as ações, foram es-
tabelecidas reuniões periódicas do Conselho de 
Administração; organização da gestão por meio 
de comitês, como os de finanças, saúde (ope-
rações) e negócios (comercial); e a elaboração 
de manuais de responsabilidade corporativa. 
Quando decidiu ingressar na bolsa de valores, 
em 2018, o “grosso” do trabalho já estava feito e 
bastou a adoção de alguns requisitos do “Novo 
Mercado”, como a busca de membros indepen-
dentes para o Conselho de Administração e 
abertura de grupos de remuneração dos executi-
vos estatutários da companhia. 

Para o presidente do GNDI, todos esses 
investimentos na área de governança corpora-
tiva contribuíram para a companhia mapear 
e acompanhar o ambiente de risco em “todas 
as frentes” dos negócios. Além disso, segundo 
Machado Filho, permitiu um acompanha-

mento periódico dos indicadores de controles 
internos e a definição de planos de ação dese-
nhados para cada potencial risco do negócio, 
incluindo equipes responsáveis por avaliar e 
agir sempre que necessário.

Assim como o GNDI, a Amil, que atende 
a cerca de 6,1 milhões de beneficiários nos 
seus planos odontológicos e médico-hospita-
lares, não deve ter problemas para se adequar 
às novas exigências da ANS. Segundo Renato 
Casarotti, vice-presidente de Relações Institu-
cionais do UnitedHealth Group Brasil, do qual 
a Amil faz parte, serão necessárias apenas “pe-
quenas adaptações”. 

“A Amil já adotava práticas sólidas de go-
vernança corporativa mesmo antes da sua 
aquisição pelo UnitedHealth Group, até por-
que era uma companhia de capital aberto”, diz 
Casarotti. “Entretanto, a experiência e a exper-
tise do UnitedHealth Group nos permitiram 
aprimorar a nossa governança, alinhando-a às 
melhores práticas internacionais. 

Para Casarotti, o uso das boas práticas de 
governança corporativa fortaleceu a gestão da 
Amil e, ao mesmo tempo, protegeu seus bene-
ficiários. “Consideramos relevante que o regu-
lador esteja atento às operadoras que não aten-
dem a critérios mínimos, bem como incentive 
as que aplicam boas práticas”. 

De fato, a adoção de boas práticas de gover-
nança corporativa, gestão de riscos e controles 
internos, estimulados pela RN nº 443 provavel-
mente trará benefícios ligados às operadoras. 
Isso porque a ANS deve publicar em breve 
novas regras de solvência, que podem passar a 
diferenciar as empresas de acordo com o nível 
de risco de suas atividades. Assim, operadoras 
com boa avaliação de risco podem ter reduzi-
das seus níveis de capital provisionado. 

“Ao migrar para um modelo de capital 
baseado em risco, as operadoras podem ter 
até 25% a mais de capital para realizar inves-
timentos, por exemplo”, diz Joel Garcia, da 
consultoria KPMG.
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Pequenas e médias operadoras apostam em customização de planos  
e atendimento humanizado para manter e aumentar sua clientela 

CARTAS  
NA MANGA

ODONTO PME
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CLASSIFICAÇÃO 
DE PORTE DAS 
OPERADORAS

PEQUENAS  
até 20 mil beneficiários

MÉDIAS  
de 20 mil a 100 mil beneficiários 

GRANDES 
acima de 100 mil beneficiários

Fonte: ANS

BENEFICIÁRIOS 
DE PLANOS 
EXCLUSIVAMENTE 
ODONTOLÓGICOS, POR 
PORTE DA OPERADORA

PEQUENAS   1.208.920 
MÉDIAS   2.509.488 
GRANDES   20.404.904 

Fonte: CADOP/ANS/MS - 01/2019 
e SIB/ANS/MS - 01/2019

OPERADORAS COM 
REGISTRO ATIVO,  
POR PORTE

 Pequenas   63%
 Médias   28%
 Grandes    9%

Fonte: CADOP/ANS/MS - 01/2019 
e SIB/ANS/MS - 01/2019

As pequenas e médias operadoras são 
parte relevante na odontologia suple-
mentar. Elas respondem, segundo 
dados da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), por cerca de 15% do total de 
beneficiários desse segmento – algo em torno de 
3,7 milhões de “vidas”. Muitas vezes estão presen-
tes em localidades remotas, tornando-se a única 
porta de acesso para a atenção primária em saúde 
bucal em municípios com pouca estrutura assis-
tencial. Também cumprem papel importante no 
desenvolvimento econômico ao gerar trabalho e 
renda para dentistas autônomos. 

De acordo com classificação seguida pela 
ANS, é considerada uma operadora de peque-
no porte aquela que possui até 20 mil benefi-
ciários. No porte médio, ficam as empresas que 
prestam assistência a uma carteira de 100 mil 
beneficiários. Por suas características e limita-
ções, esses dois segmentos vivem realidade di-
ferente das grandes operadoras, além de terem 
atuações distintas entre si mesmas. 

“A pequena operadora é quem tem a 
maior chance de desenvolver novos produtos, 
entender com grau de detalhamento maior 
qual é a necessidade do consumidor final de 
cada região e atingir públicos que as grandes 
operadoras não atingem”, diz Claudio Deni-
poti, diretor da Odontobase, operadora com 
sede em Santos (SP) com cerca de 8 mil be-
neficiários. “Normalmente é o dono que está 
diretamente envolvido nessas inovações. São 
pessoas que entendem um pouco de tudo e 
começa a ter sacadas, ideias que chegam por 
caminhos que jamais chegariam nas grandes. 
Estamos nos posicionando como uma alfaia-
taria, criamos ferramentas customizadas e, as-
sim, passamos a ser vistos pelos clientes como 
uma empresa capaz de resolver os seus proble-
mas, com potencial maior para fazer negócios 
e mais eficiente.”

Essa visão estratégica foi atingida, pela 
Odontobase, depois de viver em 2018 um dos 
anos mais difíceis de sua história. No segmen-

to de pessoas físicas, no qual a operadora co-
bra mensalidade média de R$ 40, o tempo de 
permanência dos beneficiários caiu de nove 
meses para cinco meses, em média. Outro 
segmento da carteira que teve desempenho 
ruim foi o de sindicatos, cuja receita para a 
Odontobase caiu 20%. 

Diante desse cenário, a operadora santista 
cortou despesas operacionais e colocou suas 
fichas em novas estratégias comerciais, vi-
sando a encaixar seus produtos e serviços nas 
diferentes necessidades dos diversos perfis de 
clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Ao 
mesmo tempo, investiu na digitalização da 
área comercial, lançando plataforma de ven-
das online, e no atendimento, com aplicativos 
e ferramentas de comunicação que aproxi-
maram a operadora de clientes, corretores e 
dentistas. Segundo Denipoti, a “lição de casa” 
feita no período de crise, aliada à maior “ani-
mação” do mercado, levaram ao fechamento 
de novos negócios e a uma recuperação do 
número de beneficiários no início de 2019.  

“Começamos o ano com 7 mil vidas e nos 
dois primeiros meses conquistamos 600 novos 
beneficiários”, diz Denipoti. “Toda pequena 
operadora tem de buscar expansão territorial 
de maneira consciente. Agora estamos prepa-
rados para isso e nossa meta é dobrar nossa 
carteira até o fim de 2019.”  

RÁPIDO CRESCIMENTO
Atualmente classificada como operadora de mé-
dio porte, mas com planos de se tornar grande 
em breve, a OdontoGroup, com escritórios em 
Brasília (DF) e Recife (PE), teve um ano de 
2018 bem-sucedido. Foram duas as principais 
estratégias adotadas. A primeira ampliar o uso de 
tecnologia nas vendas e no atendimento a clien-
tes, corretores e dentistas credenciados. A outra 
foi desenvolver novos canais de distribuição e 
aproximar-se das empresas clientes, moldando 
produtos e serviços de acordo com suas necessi-
dades. Com isso, a penetração nos mercados do 
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“A pequena 
operadora é quem 
tem a maior chance 
de desenvolver 
novos produtos, 
entender com grau de 
detalhamento maior 
qual é a necessidade 
do consumidor final 
de cada região e 
atingir públicos que 
as grandes operadoras 
não atingem” 
CLAUDIO DENIPOTI  
diretor da Odontobase

Nordeste e do estado de Goiás subiu, e a cartei-
ra da operadora fechou 2018 com acréscimo de 
24% no número de beneficiários, passando de 58 
mil, em janeiro, para 72 mil, em dezembro. 

“Ao contrário das grandes, que às vezes estão 
engessadas com produtos de prateleira, as médias 
conseguem customizar melhor suas ofertas. Pode-
mos ter uma área comercial mais voltada a enten-
der aquilo que o cliente está esperando. E também 
temos condições melhores de colocar diferenciais 
no relacionamento, proporcionando atendimento 
mais humanizado para corretores e clientes”, diz 
Regina Salgado, diretora comercial da Odonto-
Group. “A carência dos clientes pessoa jurídica, 
por exemplo, é muito grande. As empresas querem 
acessar os benefícios com o mínimo de trabalho. 
Então, procuramos participar mais do dia a dia da 
operação, buscando sempre dar uma resposta ágil 
às suas demandas. E também fazendo eventos de 
promoção de saúde e qualidade de vida.” 

Para 2019, a meta é agressiva: chegar a 130 mil 
beneficiários, o que seria um salto de quase 100% 
na carteira e a faria passar a ser uma operadora de 
grande porte. Para isso, a OdontoGroup aposta 
principalmente na tecnologia, já que fizeram uma 
série de investimentos que entraram em funciona-
mento no final do ano passado. Entre eles estão 
uma plataforma de e-commerce aprimorada para 
facilitar ao máximo a operação de contratação 
para corretores e clientes.

“Sempre fomos mais focados no segmento PJ, 
mas agora, com o apoio da tecnologia, consegui-
mos atingir com mais eficiência o cliente pessoa 
física também, favorecendo nossa presença em 
todo o Brasil”, diz Salgado. “Em poucos cliques e 
em menos de cinco minutos o cliente contrata o 
plano e recebe sua carteirinha virtual.”

Outra estratégia para seguir crescendo no 
ritmo desejado é o estabelecimento de parcerias 
com farmácias, para oferecimento de descontos 
aos clientes, e com lojas de departamentos e car-
tões de crédito, por meio dos quais Salgado acre-
dita que a OdontoGroup atingirá a escala neces-
sária de comercialização. 

CONQUISTAS E DESAFIOS
O bom desempenho das pequenas e médias opera-
doras, e sua capacidade de entregar o que os con-
sumidores esperam, está refletido no Índice de De-
sempenho da Saúde Suplementar (IDSS), da ANS, 
que mede a atuação dessas empresas por meio de 
indicadores em quatro aspectos:  qualidade da aten-
ção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade no 
mercado e gestão de processos e regulação. 

O objetivo do IDSS é avaliar o conjunto de 
ações que contribuem para o atendimento das 
necessidades de saúde dos beneficiários, as condi-
ções relacionadas à rede assistencial, o equilíbrio 
econômico-financeiro das operadoras, a satisfação 
dos beneficiários e o cumprimento das obrigações 
técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS. 

Fato é que, na edição 2017 do IDSS, a mais 
recente disponível, pequenas e médias operado-
ras foram maioria na mais alta faixa de classifi-
cação do índice, com pontuação de 0,8 a 1,0. 
Das 111 operadoras nesse nível, 10 são grandes, 
26 são médias e 75, pequenas.

“O IDSS permite a comparação entre ope-
radoras, estimulando a disseminação de infor-
mações qualificadas e a concorrência no setor”, 
diz Rodrigo Aguiar, diretor de Desenvolvimen-
to Setorial da ANS. 

Apesar de serem maioria entre as operado-
ras com melhores notas no IDSS, as pequenas 
e médias são, também, as maiores protagonistas 
de dificuldades financeiras. De acordo com o 
estudo Regimes de Direção e de Liquidação Ex-
trajudicial, de 2017, do Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS), no período de 2000 
a 2017 a ANS decretou 829 regimes de direção 
fiscal, 54 de direção técnica e 245 liquidações 
extrajudiciais, que são diferentes modalidades 
administrativas para operadoras em dificuldade. 
Uma análise mais detalhada demonstra que 82% 
das operadoras que tiveram o cancelamento do 
registro decretado foram de pequeno porte. O 
mesmo ocorreu entre as operadoras que entra-
ram em regime de liquidação extrajudicial, em 
que 75% eram pequenas. 
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“A falta de escala 
acaba por prejudicar 
os menores players 
do mercado, que têm 
maior dificuldade 
em atender as 
normas sobre regras 
financeiras do órgão 
regulador” 
LUIZ AUGUSTO CARNEIRO 
superintendente executivo do IESS

“A falta de escala acaba por prejudicar os 
menores players do mercado, que têm maior 
dificuldade em atender as normas sobre regras 
financeiras do órgão regulador”, analisa o supe-
rintendente executivo do IESS, Luiz Augusto 
Carneiro. “A legislação sobre as garantias finan-
ceiras não deve se tornar um obstáculo para a 
manutenção das operadoras, mas uma maneira 
de garanti-la, contribuindo para o amplo atendi-
mento de diferentes grupos de beneficiários de 
planos de saúde”, conclui Carneiro.

A Odontobase sente essa dificuldade na pele. 
Segundo o diretor da operadora, Claudio Denipo-
ti, as pequenas operadoras odontológicas sofrem 
com uma regulamentação que penaliza peque-
nas falhas com multas desproporcionais e que “foi 
pensada para a medicina”. “Deveríamos ser vistos 
de acordo com o porte e o risco para a nossa car-
teira. Estamos sujeitos a uma série de pequenas 
falhas e erros de conduta dos nossos terceirizados”, 
diz Denipoti. “O mesmo ocorre na questão das re-
servas garantidoras, que são um exagero para um 
negócio em que o risco e o ticket são muito mais 
baixos que o segmento médico.”

Recentemente, a ANS tomou medidas que 
podem ajudar a minimizar essas dificuldades. Em 
dezembro de 2017, a agência regulamentou pa-

râmetros para o compartilhamento de gestão de 
riscos entre operadoras, criando regras protetivas 
para contratantes e ofertantes de planos de saúde.

Segundo Leandro Fonseca, diretor de nor-
mas e habilitação das operadoras e diretor-pre-
sidente da ANS, a intenção foi buscar “a viabi-
lização de alguns planos de saúde para que se 
sustentem de forma compartilhada, garantindo 
a continuidade da assistência à saúde ao benefi-
ciário, a aderência às regras prudenciais e o forta-
lecimento da solvência das operadoras no setor”.

Em março de 2019, estava em andamento 
outro processo na ANS que pode vir a beneficiar 
operadoras de pequeno e médio portes. Trata-se 
da Consulta Pública nº 73, cujo objetivo era co-
lher subsídios para a proposta de modificação das 
regras que definem o limite mínimo de patrimô-
nio líquido ajustado que as operadoras devem ob-
servar (capital regulatório). Segundo a agência, a 
proposta visa implantar, de forma gradual, modelo 
de capital baseado em riscos na saúde suplemen-
tar, em substituição à margem de solvência – pelas 
regras atuais, que continuarão válidas pelo menos 
até 2022, as operadoras devem manter capital para 
garantia das incertezas na operação, para absorver 
perdas não previstas, ou para que cumpram os 
compromissos firmados com seus contratantes.
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As pequenas e médias 
operadoras foram maioria na 

mais alta faixa de classificação 
do Índice de Desempenho da 

Saúde Suplementar (IDSS)

AS MELHORES 
OPERADORAS EM 2017, 
SEGUNDO A ANS

 Pequenas   75 (68%)
 Médias   26 (23%)
 Grandes   10 (9%)

Fonte: Operadoras classificadas 
com IDSS de 0,8 a 1,0, Índice de 
Desempenho das Operadoras  
2017 (Ano-base 2016)
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[1] O QUE É?
A Lei Federal 13.709/2018, conheci-
da como Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), foi sancionada pela Presidência da 
República em agosto de 2018 e tem como 
principal objetivo proteger os direitos fun-
damentais de liberdade e de privacidade e 
o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural. A lei, no entanto, não se apli-
ca no caso de dados usados para fins jorna-
lísticos ou artísticos, de segurança pública, 
defesa nacional, segurança do Estado ou in-
vestigações e repressão de crimes. Além dis-
so, informações sobre a saúde das pessoas 
podem ser utilizadas para pesquisa.

Os princípios adotados na formulação da 
LGPD são: o respeito à privacidade; a au-
todeterminação informativa; a liberdade de 
expressão, de informação, de comunicação 
e de opinião; a inviolabilidade da intimida-
de, da honra e da imagem; o desenvolvimen-
to econômico e tecnológico e a inovação; a 
livre iniciativa, a livre concorrência e a defe-
sa do consumidor; e os direitos humanos, o 
livre desenvolvimento da personalidade, a 
dignidade e o exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais. 

A lei brasileira foi inspirada no novo marco 
legal europeu sobre o tema, o General Data 
Protection Regulation (GDPR), de 2016, que 
regulamenta o direito dos cidadãos europeus 

sobre a privacidade e proteção de seus da-
dos pessoais. O GDPR tem como objetivo dar 
aos cidadãos e residentes da União Europeia 
formas de controlar seus dados pessoais, 
unificando o quadro regulamentar europeu. 
As novas regras naquele continente entra-
ram em vigor em maio de 2018.

[2] QUANDO ENTRA EM VIGOR?
Inicialmente, quando da publicação da 
LGPD, o prazo para que as empresas se 
adequassem aos novos procedimentos e re-
quisitos era de 18 meses, isto é, até feverei-
ro de 2020. Em dezembro de 2018, porém, 
por meio da Medida Provisória 869, a Pre-
sidência da República estendeu esse prazo 
em seis meses. Com isso, as novas regras 
passam a valer a partir de agosto de 2020.

[3] O QUE MUDA NA  
SAÚDE SUPLEMENTAR?
A LGPD determina novas regras de capta-
ção, armazenamento e tratamento de in-
formações pessoais sobre consumidores 
de empresas de qualquer tipo, inclusive da 
área de saúde. A principal mudança está no 
fato de que passa a ser obrigatório o con-
sentimento de clientes e pacientes para 
que haja intercâmbio de seus dados pes-
soais. Operadoras, hospitais, laboratórios 
e farmácias, por exemplo, devem obter a 

autorização dos titulares das informações 
armazenadas em bancos de dados. Além 
disso, pacientes poderão exigir, a qualquer 
momento, a exclusão de suas informações 
das bases de dados. 

Atualmente, o panorama é bem diferente. 
Os beneficiários dos planos de saúde, por 
exemplo, não precisam expressar anuência 
para que suas operadoras arquivem resulta-
dos de exames, relatórios de procedimentos 
ou mesmo informações sobre suas condi-
ções de saúde. Também não é possível, hoje, 
que os pacientes tenham acesso a quais in-
formações a seu respeito estão sendo arma-
zenadas e analisadas.

[4] QUAIS AS OBRIGAÇÕES  
DAS EMPRESAS?
Uma das principais exigências da nova legis-
lação é que as empresas passem a fornecer 
relatórios de impacto em relação à proteção 
de dados pessoais. Esses relatórios deverão 
deixar claros os tipos de dados coletados e a 
metodologia utilizada para sua coleta e para 
que a segurança das informações esteja 
assegurada. Outra obrigação é que seja no-
meado, pela empresa detentora dos dados, 
um data protection officer, que atuará como 
intermediário entre o responsável, os titula-
res dos dados pessoais sensíveis e o órgão 
público competente. 

Conheça as principais regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que mudará 
a forma como empresas poderão tratar e usar informações sobre seus clientes

CHECK-UP
PROTEÇÃO DE DADOS
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Outras exigências específicas são:

• Dados de crianças devem ser tratados 

com o consentimento dos pais;

• Dados pessoais deverão ser excluídos 

após o encerramento da relação entre 

cliente e empresa;

• Os titulares das informações poderão so-

licitar correção de dados que estejam de 

posse de uma empresa;

• A transferência de dados pessoais só po-

derá ser feita a países com nível “adequa-

do” de proteção de dados;

• As empresas deverão coletar somente os 

dados necessários aos serviços prestados;

• 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 deve-

rá comunicar casos de incidentes de segu-

rança, como vazamentos, que possam trazer 

risco ou dano ao titular das informações.

[5] CRIAÇÃO DA AUTORIDADE  
NACIONAL DE DADOS
Além de prorrogar o prazo para a adequa-
ção das empresas à LGPD de 18 para 24 
meses, a Medida Provisória 869, que se 
encontrava em análise no Congresso Na-
cional em 15 de março de 2019, estabe-
leceu a criação da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), órgão com “au-
tonomia técnica” vinculada à Presidência 
da República e que será responsável pela 
aplicação das sanções previstas na lei. Ca-
berá ainda à ANPD articular sua atuação 
com o “Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor do Ministério da Justiça e com 
outros órgãos e entidades com competên-
cias sancionatórias e normativas afetas ao 
tema de proteção de dados pessoais, e será 
o órgão central de interpretação desta Lei e 
do estabelecimento de normas e diretrizes 
para a sua implementação."   

Outra mudança importante promovida pela 
MP 869 foi a revogação do impedimento a que 
empresas privadas pudessem tratar dados de 

segurança pública, defesa e segurança na-
cional. A MP também permitiu que o governo 
use os dados de usuários, sem o seu consenti-
mento, para o “tratamento e uso compartilha-
do de dados necessários à execução de políti-
cas públicas previstas em leis e regulamentos 
ou respaldadas em contratos, convênios ou 
instrumentos congêneres” e “para o cumpri-
mento de obrigação legal ou regulatória pelo 
controlador”, inclusive na área da saúde.

[6] O QUE OCORRERÁ NO CASO  
DE NÃO-CUMPRIMENTO DA LGPD?
As empresas que não seguirem a lei após 
o prazo de adequação poderão ser respon-
sabilizadas civil, criminal e administrativa-
mente, estando sujeitas a multas de até 2% 
do faturamento, limitada a 50 milhões de 
reais por cada infração.

Além disso, a lei exige que os nomes das 
empresas infratoras, bem como uma descri-
ção das infrações cometidas, sejam divulga-
dos ao público, o que poderá trazer danos a 
sua imagem.
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E m maio de 2019, na cidade de São 

Paulo, o Sistema Abramge promoverá 

dois eventos já tradicionais na agenda 

da saúde suplementar: o Simpósio de Pla-

nos Odontológicos (Simplo) e o Congres-

so Jurídico. E, embora possuam enfoques 

distintos, ambos os eventos promoverão o 

debate sobre a sustentabilidade das em-

presas privadas de assistência à saúde.

O 14º Simplo, organizado pelo Sindi-

cato Nacional das Empresas de Odontolo-

gia de Grupo (Sinog) e pela Universidade 

Corporativa Abramge (UCA), é focado na 

odontologia suplementar e terá como pon-

to de partida um dos princípios da teoria 

da evolução biológica por seleção natural, 

de Charles Darwin, segundo a qual os orga-

nismos mais bem adaptados ao ambiente 

são aqueles que têm mais chance de so-

brevivência. Disso deriva o tema central 

do evento, reunido na frase “Resiliência e 
Adaptação, os caminhos para a sobrevivên-
cia da odontologia suplementar”.

Para apresentar os melhores caminhos 

para operadoras odontológicas terem su-

cesso no ambiente competitivo, o Simplo 

terá a presença de consultores e executi-

vos, que compartilharão seus aprendiza-

dos no segmento, e convidados externos 

que trarão diferentes olhares para o univer-

so empresarial.

O primeiro dia de evento estará organi-

zado em quatro diferentes painéis, sendo 

dois deles com assuntos específicos: “tec-

nologias disruptivas” e “comportamento do 

consumidor”. Já no segundo dia, após um 

debate sobre regulação no segmento odonto-

lógico, haverá palestras da youtuber Lorelay 

Fox, sobre diversificação para mudanças, do 

educador Gil Giardelli, a respeito de inova-

ção, e da economista Zeina Latif, que encer-

rará o Simplo com uma apresentação sobre 

as perspectivas da economia brasileira. 

JUDICIALIZAÇÃO ADEQUADA
No dia 13 de maio, por sua vez, será realizada 

a 3ª edição do Congresso Jurídico Abramge, 

cujo tema será “A visão jurídica da sustentabi-
lidade da saúde suplementar”. 

Com a presença de ministros, magistra-

dos e especialistas da saúde suplementar, o 

congresso tem a intenção de debater profun-

damente os impactos da judicialização da 

saúde pública e privada no Brasil, bem como 

as ferramentas para diminuir esse fenômeno 

que traz insegurança jurídica e despesas não 

previstas para empresas e governos. 

A conferência de abertura será coman-

dada pelo Excelentíssimo Ministro João 

Otávio de Noronha, Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), que falará sobre 

“O ativismo judicial e os reflexos na susten-

tabilidade da saúde suplementar”. 

A seguir haverá dois debates: sobre a im-

portância do apoio técnico às decisões dos 

magistrados, com a participação dos juízes  

Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e Lu-

ciana da Veiga Oliveira, do Tribunal Federal 

da 4ª Região; e sobre o papel da adminis-

tração pública na sustentabilidade do setor, 

contando com as opiniões de Leandro Fon-

seca, diretor-presidente da Agência Nacio-

nal de Saúde Suplementar (ANS), e Luciano 

Timm, Secretário Nacional do Consumidor.  

Por fim, o congresso terá a palestra “O 

impacto da judicialização da saúde”, profe-

rida pelo Professor da Faculdade de Direito 

da USP Elival da Silva Ramos e uma con-

ferência de encerramento sobre segurança 

jurídica, o pacta sunt servanda e a garantia 

de cobertura de medicamentos de alto cus-

to para tratamento de doenças raras.  

MAIO COM CONTEÚDO
Eventos reúnem especialistas para discutir a sustentabilidade da saúde  
suplementar perante desafios econômicos, jurídicos e regulatórios
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E m janeiro de 2019 as Bibliotecas dos 

sites da Abramge e do Sinog, que reú-

nem as diferentes publicações pro-

duzidas pelas entidades, receberam novas 

edições que trazem informações valiosas 

para se entender melhor o momento e as 

perspectivas da saúde suplementar. 

A primeira delas é o Estudo Técnico – 
Ano IV – Nº 06, que aborda com profundi-

dade a explosão e os impactos da inflação 

dos custos médico-hospitalares no Bra-

sil, que afetam operadoras, prestadores 

de serviços e gestores públicos da área 

da saúde. A publicação demonstra essa 

problemática com base em evidências 

e dados, indicando inclusive o compor-

tamento da frequência de utilização e do 

preço médio dos procedimentos cobertos. 

O estudo também aponta como isso tem 

causado desequilíbrio no mercado de pla-

nos individuais e exalta a importância de 

se construir uma agenda que minimiza o 

crescimento dos custos, com maior parti-

cipação do beneficiário, alinhamento entre 

operadoras e prestadores e racionalização 

do processo regulatório.

A outra novidade é o 13º Cenário Saúde, 

composto por análises setoriais da saú-

de suplementar, desempenho histórico, 

perspectivas de negócios e comparações 

internacionais. Essa edição indica uma 

incipiente recuperação econômica, ain-

da que com taxas modestas, refletida no 

crescimento do número de beneficiários de 

planos médico-hospitalares nos 2º e 3º tri-

mestres de 2018 e no avanço dos vínculos 

em planos exclusivamente odontológicos 

durante todo o período de crise econômica 

do Brasil nos últimos anos.

   
Acesse as Bibliotecas pelos sites  
www.abramge.com.br e www.sinog.com.br.

OLHANDO COM A LUPA
Novas edições de publicações da Abramge e do Sinog trazem  
informações úteis para gestores públicos e privados
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O primeiro passo do Sistema de Prevenção a Atos de Corrupção foi a elaboração de um código 
de conduta corporativo

Um dos principais desafios de em-
presas de qualquer setor da eco-
nomia é atuar em conformidade 

com a legislação brasileira, o que demanda 
investimentos vultosos em capital humano 
e ferramentas tecnológicas. Na saúde suple-
mentar esse é um desafio ainda maior, pois 
o setor é objeto da regulamentação da Agên-
cia Nacional da Saúde Suplementar (ANS), 
que determina uma série de procedimentos 
adicionais para os planos de saúde e, no caso 
de descumprimento, aplica multas pesadas. 

Por isso, é fundamental que as empresas 
que operam nesse setor estruturem uma 
área de compliance, ou conformidade, cuja 
responsabilidade é implantar políticas, pro-
cessos e procedimentos que assegurem a 
atuação conforme a legislação. Dentro dessa 
estruturação, ganha cada vez mais impor-
tância a adoção de práticas de combate a 
desvios de conduta, área impulsionada pela 
Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846), que en-
trou em vigor no Brasil no início de 2014.

O Grupo São Francisco, que atua nos 
segmentos de assistência médico-hospita-
lar, com a São Francisco Saúde, e odonto-
lógica, por meio da São Francisco Odon-

to, começou a se adequar a essa lei antes 
mesmo de ela ser publicada, quando ain-
da era um projeto de lei. Profissionais das 
áreas de riscos e de compliance da empresa 
participaram de workshops sobre a Lei An-
ticorrupção e sobre o Decreto nº 8.420, de 
março de 2015, que a regulamenta. 

Esse trabalho foi o embrião do Siste-
ma de Prevenção a Atos de Corrupção 
do Grupo São Francisco, que, agora, se 
encontra devidamente implantado e foi 
reconhecido, em novembro de 2018, pela 

certificação DCS 10.000, de diretrizes 
para o sistema de compliance, que verifica 
o efetivo compromisso com a manuten-
ção de rigoroso padrão ético por parte da 
organização. Dessa forma, a empresa se 
tornou a primeira de seu setor a conquis-
tar a certificação.

“Nosso sistema tem como base três pi-
lares, prevenção, detecção e correção, que 
deixam a empresa muito mais protegida e 
menos exposta a riscos de compliance e 
desvios de conduta”, diz Patrícia Gomes, 

EMPRESA  
PROTEGIDA
Após dois anos de 
preparação, Grupo São 
Francisco conquista 
certificação de ética e 
anticorrupção inédita na 
saúde suplementar

ACESSO
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compliance officer do Grupo São Francis-
co. “Até chegarmos onde estamos foi um 
longo caminho, em que o apoio da alta 
administração foi peça fundamental”. 

PASSO-A-PASSO
Após os estudos iniciais para a implanta-
ção do sistema anticorrupção, o primeiro 
resultado concreto ocorreu em 2016, com 
a elaboração, publicação e comunicação 
de um código de conduta, que deixou 
claro o que é esperado e quais os limites 
de colaboradores, fornecedores e presta-
dores de serviço nos seus relacionamen-
tos em serviço da empresa, com especial 
cuidado às interações com representantes 
do poder público. 

No mesmo ano foi estabelecido um 
canal de denúncias, acessível por todos 
os públicos da empresa via telefone, site 
e e-mail. Desde então, cada denúncia é 
analisada pela equipe de compliance, que 
assegura ao denunciante total anonima-
to. Caso haja indícios de procedência, o 

Tiveram especial atenção os procedi-
mentos de relacionamento com agentes 
públicos, para se evitar riscos de suborno, 
por exemplo. A partir de então, ficou ex-
pressamente proibida a prática de oferta 
de brindes e presentes para esse público. 
Na interação com parceiros privados, por 
sua vez, isso continuou a ser permitido, 
mas com limites de valor e de prazo – um 
exemplo é a proibição de almoço com 
clientes no período de 15 dias anterior à 
assinatura de um contrato comercial.

“Almoços e brindes com clientes pri-
vados não configuram crime”, explica 
Patrícia Gomes. “Mas além de sermos 
corretos temos de demonstrar para a so-
ciedade essa nossa postura, por isso evita-
mos essas ações”. 

Na área de gestão de fornecedores, 
por sua vez, todos os contratos foram ana-
lisados e classificados de acordo com o 
nível de risco que apresentam. 

Em todo esse complexo trabalho de 
aderência aos requisitos da norma DCS 
10.000, o envolvimento dos colaborado-
res teve um papel fundamental. Segundo 
Gomes, milhares de colaboradores de to-
das as áreas foram treinados para “cuida-
rem” da empresa, seguindo as condutas 
recomendadas e sendo guardiões da re-
putação do Grupo São Francisco.

“Por mais de dois anos nos prepara-
mos muito para estar 100% dentro das 
normas exigidas e transmitir essa mensa-
gem aos nossos colaboradores, que foram 
fundamentais para essa realização. Esta 
certificação comprova que temos um se-
tor de compliance efetivo e que a empresa 
segue o caminho da ética, que propicia 
um ambiente de trabalho e de negócios 
saudável”, afirma Paulo Santini Gabriel, 
Diretor Regulatório, Riscos e Complian-
ce do Grupo São Francisco.

caso passa a ser acompanhado por um dos 
membros da equipe de “investigadores”, 
formada por 11 colaboradores de diversas 
áreas da empresa treinados para exercer 
a função. Ao fim da investigação, se a 
denúncia for consistente, ela é encami-
nhada ao Comitê de Ética do Grupo São 
Francisco, integrado por cinco diretores 
e a compliance officer. Esse órgão decide, 
então, pela punição ao(s) envolvido(s), que 
varia de advertência até demissão.

No final de 2017, a empresa decidiu for-
talecer seu trabalho anticorrupção aderindo 
à norma DCS 10.000. Esse trabalho come-
çou com um mapeamento total dos riscos 
de desvios de conduta e de não-conformida-
de com a lei, o que envolveu áreas diversas, 
como recursos humanos, financeiro, jurídi-
co e assistencial, entre outras. Paralelamen-
te, foram iniciados todos os procedimentos 
recomendados pela certificação, em temas 
como lavagem de dinheiro, requisitos de 
documentação, controle de registro, respon-
sabilidade da direção e doações. 

Patrícia Gomes ressalta a importância 
do apoio da alta administração
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Desafios estruturais
O FINANCIAMENTO DA SAÚDE SUPLEMENTAR PRECISA SER  
ESTRATÉGIA CONJUNTA DE TODOS OS ATORES DA CADEIA
POR FERNANDO LOPES ALBERTO*

Oacesso ao sistema de saúde continua a ser 
um problema crônico e grave em nosso 
país. Mesmo na saúde suplementar, os 

recursos oferecidos podem ser bem heterogêneos 
de acordo com a localização geográfica e até mes-
mo dentro de uma mesma região metropolitana. 
Além disso, o envelhecimento populacional, que 
está associado à industrialização maciça de nos-
sa sociedade a partir dos anos de 1960, é um fato 
atual. Paralelamente a esse fenômeno, avanços tec-
nológicos significativos na sociedade tiveram tam-
bém grande impacto na área da Saúde, como rele-
vante aprimoramento de abordagens diagnósticas, 
procedimentos terapêuticos e recursos para acom-
panhamento de pacientes e indivíduos. Condições 
clínicas diferentes começaram a ser diagnosticadas 
cada vez mais precocemente, aumentando a taxa 
de sucesso do tratamento, e doenças graves e fatais 
de outrora começaram a se tornar curáveis ou mes-
mo em condições crônicas passíveis de controle clí-
nico eficaz. É notório o avanço da indústria farma-
cêutica e de equipamentos médicos, que por meio 
de pesquisas sofisticadas e inteligência de dados 
têm também ofertado soluções inéditas e cada vez 
mais individualizadas. Da mesma forma, os recur-
sos diagnósticos têm se tornado capazes de identifi-
car alterações moleculares únicas para cada indiví-
duo, adequando a melhor abordagem terapêutica 
para cada um – e até, muitas vezes, dispensando 
doentes de certos tratamentos adicionais por ve-
zes mutilantes. Exemplo recente é o do câncer de 
mama esporádico, em que a análise molecular de 
painel de mutações no tumor é capaz identificar 
uma maioria de mulheres cujo tratamento pode 
encerrar-se antes da quimioterapia. No entanto, 
há literatura consistente que evidencia que com 
frequência acima do tolerável, a evidência científi-
ca não é colocada em prática. Nesse exemplo, há 
risco de a paciente receber prescrição de quimio-
terapia complementar, aumentando a chance de 
complicações clínicas e de elevar o custo para a 

fonte pagadora, de forma desnecessária e idiossin-
crática. Esse padrão vem se tornando um problema 
com enormes dimensões, à medida que o conhe-
cimento e a tecnologia em saúde cresce exponen-
cialmente, em ritmo que torna difícil a assimilação 
por todos os profissionais do país, o que não muda o 
fato de que o propósito de todos os atores da cadeia 
continua a ser trabalhar da melhor maneira para o 
restabelecimento da saúde do paciente. 

Quando determinado procedimento ou trata-
mento médico é aplicado sem que sua indicação 
esteja clara – e até mesmo contraindicada – encon-
tramos exemplo de desperdício de recursos ou ine-
ficiências do sistema. Os gastos com saúde, incluin-
do a esfera pública, aumentaram enormemente 
e um modelo de saúde privada em que o recurso é 
frequentemente visto como um bem de consumo 
começa a dar sinais de exaustão.  O sistema de saú-
de suplementar também tem na sua estrutura uma 
distorção na qual canais de prestação de serviço para 
situações clínicas críticas, como os prontos-socor-
ros, são muitas vezes mais acessíveis do que ambu-
latórios de medicina geral ou primária. Da mesma 
forma, reforçando o problema estrutural, é quase a 
regra geral a busca de um especialista médico ser 
realizada diretamente pelo paciente. Finalmente, o 
modelo de remuneração predominante não dá ab-
solutamente atenção para o desfecho clínico – o que 
deveria ser o principal objetivo dos atores envolvidos, 

particularmente os pacientes – incentivando, ao 
contrário, volume de procedimentos. 

Como todo problema estrutural, a sua reso-
lução demanda esforço grande e integrado de pa-
cientes, prestadores e pagadores, contrapondo solu-
ções de curto prazo que visam redução de custos 
com desvalorização de serviços prestados e restri-
ção de acesso dos pacientes aos prestadores. A mu-
dança cultural, que envolva pacientes, prestadores 
e pagadores só ocorrerá quando todos estiverem 
dispostos a construir soluções que sejam conjuntas 
e com responsabilidade compartilhada, mas que 
tenham o desfecho clínico – o principal interesse 
do paciente – como o ponto central das discussões. 
Deveria ser visto como oportunidade o fato de o 
conceito de saúde expandir-se para além do univer-
so médico e incluir, além de aspectos psicológicos, 
as mudanças do estilo de vida ocidental, em con-
texto em que fica cada vez fica mais evidente o pro-
tagonismo dos próprios pacientes na sua saúde. Es-
tamos em um mundo em que quase tudo é medido 
e verdadeiros computadores nos acompanham o 
tempo todo e estão conectados. Esse volume co-
lossal de dados gerados permite não só aprimorar 
sobremaneira a forma como interpretamos o pre-
sente, mas como prevemos o futuro. Portanto, seria 
de se esperar que os atores da saúde conseguissem 
tomar decisões para alterar o futuro e começar a re-
solver os problemas da sustentabilidade da cadeia 
inteira. A saída certamente não representa um jogo 
de soma zero; ao contrário, nossa opinião é a de 
construção de valor ao longo do tempo, por exem-
plo, incluindo nesse contexto os indivíduos saudá-
veis nas práticas de medicina preventiva. 

Como todo problema complexo, a solução co-
meça a partir da definição da liderança da transfor-
mação, que precisa ser entendida por todos como 
legítima. A quem ela caberá?
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saúdedados
1ª plataforma de inteligência de mercado 

voltada para a saúde suplementar

Conecte-se aos principais indicadores da saúde suplementar, 
crie consultas e obtenha informações relevantes para 
impulsionar as decisões da sua empresa. 

Conheça as soluções que o Saúde Dados® oferece.

Entre em contato conosco e descubra um novo paradigma:

saudedados.com.br 
contato@abramge-uca.com.br 

(11) 4878-4413 / 4478-4438

Saúde Dados® é uma plataforma inovadora de inteligência de mercado web-based fornecida pela Universidade Corportativa Abramge - UCA, com o objetivo de disseminar informações do setor de saúde suplementar para 
análises de mercado e gestão empresarial.


