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EDITORIAL

Os números em torno da saúde mental são preocupantes. Se o aumento da procura por 
ajuda nos planos de saúde estivesse relacionado somente à maior conscientização sobre 
como lidar com essas doenças e à diminuição do estigma em torno de quem apresenta os 
transtornos, certamente haveria motivos para comemorar. No entanto, não há comprovação 
de que as causas sejam somente essas. Pelo contrário, especialistas acreditam que as pressões 
do estilo de vida moderno, com pouca qualidade especialmente nos centros urbanos, são 
determinantes para a escalada da depressão e da ansiedade, apenas para citar dois dos 
quadros mais comuns. 

Incentivadas pela ANS, as operadoras começaram um movimento há alguns anos criando 
programas específicos para a saúde mental [1]. Passaram a monitorar os indicadores deste 
tipo de atendimento e buscam oferecer acolhimento e cuidados adequados aos beneficiários. 
Estes, por sua vez, esperam cada vez mais que a prestação de serviço em relação à saúde 
mental evolua e se torne um diferencial dos planos de saúde, como revela recente pesquisa 
do Datafolha. Em nossa reportagem de capa, trazemos percentuais relativos ao aumento do 
atendimento e também cases de como algumas empresas do setor têm encarado o desafio. 

Nas páginas azuis, um brasileiro que estuda e atua no sistema de Saúde do nosso País a partir 
da perspectiva do Banco Mundial explica em detalhes qual o tamanho do subfinanciamento 
do SUS, por que esta discussão impediu que o debate sobre políticas públicas em saúde 
avançasse durante décadas e quais são os reais problemas de gestão. O especialista também 
ressalta o papel estratégico da atenção primária e em que direção o Brasil caminha nesta 
seara. Momento spoiler: há boas e más notícias [2]. 

Outro tema que permeia as discussões do setor, e abordamos nesta edição, são as parcerias 
com as healthtechs. As soluções inovadoras buscadas por operadoras de saúde perpassam 
diversas abordagens e ferramentas, desde aquelas mais voltadas aos hospitais quanto às  
que dizem respeito ao atendimento do paciente quando entra em contato com o plano ou  
ao que ele faz em casa e no seu dia a dia envolvendo a sua saúde [3]. De incentivo a hábitos 
saudáveis a big data, de unificação de demandas em um só sistema a dados preditivos voltados 
aos grupos específicos de pacientes, os investimentos em startups são tão heterogêneos 
quanto estratégicos. 

A tecnologia também é protagonista na reportagem sobre odontologia. Mais uma vez 
trazendo à tona cases de empresas do setor, mostramos como a venda online de planos 
odontológicos tem favorecido a expansão desses produtos [4]. As plataformas digitais 
facilitam a rotina dos corretores e potencializam o alcance da sua atuação, ao mesmo 
tempo, que conferem autonomia ao beneficiário na hora de se informar sobre saúde bucal e 
escolher o plano mais adequado às suas necessidades. 

Boa leitura! 

[3]

[2]

[1]

[4]
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ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EM ALTA

Para o brasileiro Edson Araújo, que atua como economista sênior do 
Banco Mundial, em Washington, há oito anos, fortalecer a atenção 
primária é a estratégia mais adequada para qualifi car o gasto em 
saúde aqui no nosso País. Graduado pela Universidade Federal da 

Bahia duas décadas atrás, direcionou sua carreira acadêmica à Economia em 
Saúde, com mestrado na University of York, Inglaterra, e doutorado na Queen 
Margaret University, Escócia. O especialista explica que o Banco Mundial 
apoia os governos em políticas setoriais que tenham o objetivo de diminuir 
a pobreza. No Brasil, realiza estudos voltados a orientar políticas públicas 
e fi nancia iniciativas – baseadas no conhecimento local e em estratégias 
que já deram certo em outras partes do mundo – para resolver problemas 
específi cos. Nesta entrevista, Araújo faz uma refl exão sobre os avanços do 
sistema de Saúde do Brasil e as dores que ainda permanecem.

FOTO: CÂMARA DOS DEPUTADOS

Inovações na gestão podem garantir mais 
acesso real à saúde de qualidade 
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Sua atuação tem sido muito voltada à atenção 
primária. Por quê? 
Em âmbito global, o Banco Mundial tem trabalhado 
com suporte ao desenvolvimento de programas de 
atenção primária nos países. É a necessidade de foco 
na prevenção, controle de custos, acesso longitudinal, 
evitando desperdícios e tratamentos desnecessários. 
Existe um consenso dos organismos internacionais de 
que a atenção primária é um pilar importante para a 
cobertura universal de saúde. Mais especifi camente 
no Brasil, desde 2016, temos olhado para a efi ciência 
do gasto público com saúde e o seu retorno para a 
população. Quando comparado com o gasto hospitalar e 
ambulatorial, o referente à atenção primária é muito mais 
efi ciente do ponto de vista de serviços, da qualidade e 
para evitar gastos com média e alta complexidade. 

Fala-se que, a cada 1 real investido em atenção 
primária, se economizam 4 em outros serviços de 
saúde. É isso mesmo? 
Já ouvi este número, não ouvi a conta que chega nele, o que 
podemos dizer é que cada ponto percentual de efi ciência 
na atenção primária tem um impacto de até 8 pontos 
percentuais na efi ciência da alta e média complexidade. 

Por que a atenção primária é tão estratégica? 
Ela torna todo o sistema mais efi ciente. A atenção primária 
tem um papel muito forte e importante de racionalizar o 
acesso, seja do ponto de vista do indivíduo que utiliza, seja 
dos profi ssionais que demandam exames etc. Todos os 
países de sistema universal usam a atenção primária como 
porta de entrada e hoje até a Saúde Suplementar também 
o faz, inclusive no Brasil. Para o SUS é importante que 
a atenção primária passe a funcionar como essa porta de 
entrada. Num sistema universal, integral e com demanda 
espontânea, não há racionalidade no acesso ao serviço 
e à tecnologia. 

Desde 2016, o Banco Mundial tem foco em desenvolver 
atenção primária no Brasil? 
Neste período temos focado muito na qualidade do 

gasto público com Saúde. Publicamos o relatório “Um 
Ajuste Justo”, em 2017, motivados pela crise fi scal que 
o País enfrentou desde 2014 e ainda continua. Havia 
uma percepção do governo brasileiro e nossa sobre a 
importância de fazer um ajuste fi scal para as contas 
públicas estarem equilibradas e com impacto positivo 
na economia. Depois deste primeiro momento de 
diagnóstico, olhamos setores mais específi cos como 
atenção hospitalar, mercado de trabalho, regionalização. 
Uma das mensagens principais desta análise é justamente 
a necessidade de se investir na atenção primária, melhorar 
os incentivos para o seu fi nanciamento e para o trabalho 
das equipes na área. Nos últimos meses, temos atuado 
junto ao Ministério da Saúde em várias propostas de 
fortalecer a atenção primária. Foi criada a Secretaria de 
Atenção Primária, depois o Médicos pelo Brasil e agora 
vem o novo programa Previne, que muda as regras de 
fi nanciamento. O Banco Mundial tem participado dessas 
discussões e esperamos que isso aconteça não só em nível 
federal, mas também em alguns Estados e até capitais. 

Você é otimista em relação ao que está sendo construído 
para a evolução da qualidade do investimento? 
Tem muita coisa positiva acontecendo. Essas mudanças 
que o Ministério da Saúde está fazendo são bem 
inovadoras e colocam o sistema público brasileiro na rota 
das melhores práticas. A liberação dos recursos da atenção 
primária para os municípios será agora por captação. No 
Reino Unido, que tem um sistema de Saúde no qual o 
Brasil se espelha muito, isso é feito desde a década de 
1970. O Brasil até agora pagava per capita, ou seja, a 
pessoa poderia nunca ter ido a uma unidade de saúde 
da família e ainda assim o município recebia o recurso. 
Fala-se muito da universalização, mas é difícil você 
alcançá-la na prática quando não há um contato contínuo 
entre o cidadão e o sistema de Saúde. Agora, teremos o 
incentivo de que o município só receberá o recurso se 
tiver o cidadão cadastrado na Saúde da Família. Assim, 
você garante o acesso. Outra coisa é que antes não existia 
um compromisso em médio e longo prazos das equipes 
com os pacientes e agora se cria uma tendência nesta 
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45%. Existe uma inefi ciência alocativa: gastamos 
muito com o que é caro e dá pouco retorno e gastamos 
pouco com o que é mais custo-efetivo. Em sistemas 
mais efi cientes, utiliza-se o conceito “money follows 
the patient” – o dinheiro segue o paciente. O que você 
gasta com média e alta complexidades passou pela 
atenção primária porque foram os médicos da atenção 
primária que decidiram quais tratamentos seriam feitos, 
ou seja, existe um fl uxo de recursos. Hoje, o sistema 
brasileiro é mais aberto a demandas por especialidades 
e hospitalares, sem que a atenção primária seja a 
porta de entrada obrigatória. Gastamos pouco com 
Saúde pública e gastamos muito mal. Os hospitais 
com menos de 100 leitos, que são 30% do total, têm 
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direção. A maioria dos países, tanto em sistema público 
quanto privado, tem pagamento por desempenho para 
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foi criado, há 20 anos, de maneira semelhante. O repasse 
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Os municípios até providenciavam ônibus para buscar 
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salas de aula para ganhar mais. Acredito que a nova 
sistemática de fi nanciamento da atenção primária pode 
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Qual é o tamanho do subfi nanciamento da Saúde? 
Sem dúvida, existe o subfi nanciamento, mas é uma pena 
que as discussões sobre políticas públicas no Brasil nos 
últimos 30 anos só tenham focado neste tema. Entendo 
que mais recentemente o foco tem aumentado em 
entender como e onde se gasta. Atenção primária tem 
16% do orçamento público; a média e alta complexidade, 
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que ocorre no Brasil e no mundo é o de reconhecer a 
importância da atenção primária não só na prevenção, 
mas principalmente na racionalização do acesso. Porta 
de entrada, a coordenação do cuidado, a certeza de que 
os exames e os tratamentos são feitos quando necessário, 
que não são repetidos etc. são objetivos de ação tanto 
no setor privado como no público. O ideal seria fazer 
a integração entre o público e o privado na base, que o 
setor público pudesse aceitar pessoas cobertas por planos 
de saúde na sua atenção primária e vice-versa. Em uma 
cidade pequena em que uma operadora tem uma carteira 
sem escala para ser efi ciente, poderia comprar o serviço 
de atenção primária do município para oferecer aos seus 
usuários. Nas grandes capitais, onde o setor público 
não tem estrutura física para chegar a todos os lugares, 
poderia ser o contrário: os pacientes seriam cobertos pelos 
serviços privados e estes teriam a remuneração pelo setor 
público. Seria interessante permitir essa integração com 
pacotes semelhantes de serviços e baseados nos princípios 
do SUS de universalidade e integralidade. Há uma 
oportunidade boa, neste momento, de fazer a integração 
pela atenção primária porque existe o reconhecimento 
da sua importância como reguladora do acesso. Permitir 
esses atendimentos compartilhados dos pacientes seria um 
caminho para fazer essa integração de uma forma mais 
efi ciente, com todo mundo coberto por equipes de saúde 
primária, sejam públicas ou privadas, mas com trajetórias 
posteriores diferentes dentro do sistema de acordo com 
cada cobertura. 

Qual a sua opinião sobre alterar a legislação brasileira 
para oferecer planos de saúde diversifi cados com o 
intuito de ampliar o acesso à Saúde privada? 
A princípio, acho uma excelente ideia você ter planos 
que foquem na prevenção, na atenção primária, na 
universalização do acesso, especialmente para os grupos 

populacionais que não usam tanto os serviços, como os 
mais jovens. Mas é importante não fragmentar em excesso 
porque isso pode diminuir escala e aumentar a competição 
por recursos profi ssionais, por exemplo. O que acontece 
quando você tem cobertura somente ambulatorial é que 
as pessoas, ao precisar de procedimentos mais complexos, 
voltam para o sistema público e começam do zero, 
repetem todos os exames. Esse sistema de informação 
sobre o paciente precisaria ser integrado para não haver 
desperdício. As mudanças podem ser boas desde que sob 
uma perspectiva de maior integração com o setor público. 
Integrar as bases de dados do SUS é um desafi o e um 
segundo passo seria essa integração com a da Saúde 
Suplementar. Temos soluções tecnológicas para isso. 
Falta mesmo dar o primeiro passo. 

Como o nosso sistema é visto hoje no exterior? 
É um exemplo para outros países de renda média. O 
Brasil foi inovador quando lançou o programa dos agentes 
comunitários de saúde e depois o Saúde da Família. Por 
outro lado, enfrenta desafi os peculiares. Para mencionar 
dois, temos o da desigualdade socioeconômica, que é 
muito grande no País, e o envelhecimento populacional. 
Apesar das conquistas muito importantes, são cenários que 
podem colocá-las em risco. Algumas questões estruturais 
não avançaram, como essa do público e do privado. 
Enquanto outros sistemas de saúde são mais híbridos, 
no Brasil temos esse tabu de ter que ser fi nanciamento 
público e provisão estatal. As organizações sociais da 
Saúde já mostraram resultados de maior efi ciência onde 
foram contratadas. Mas, quando se fala em aumentar a 
atuação das OSs, ainda há muita resistência. Os médicos 
de Saúde da Família do NHS [National Health System, 
do Reino Unido] não são funcionários públicos. São entes 
privados que têm contrato com o sistema de Saúde inglês. 
Para garantir a universalidade, é importante que a pessoa 
não pague e que os gastos públicos sejam direcionados 
aos mais pobres. No entanto, do ponto de vista da 
efi ciência, não interessa se a natureza do serviço é pública 
ou privada; importa que o atendimento seja de qualidade 
e resolva o problema de saúde do cidadão. 

“O ideal seria fazer a integração 
entre o público e o privado.”
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NOTAS

O economista Armínio Fraga Neto, que presidiu o 
Banco Central do Brasil de 1999 a 2002, decidiu criar 
o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS). O 
desafio é aprofundar os debates com base em evidências, 
contribuindo para aprimorar as políticas públicas e gerar 
acesso à saúde de qualidade. 

Para isso, formou um time de peso. São conselheiros 
consultivos nomes como Drauzio Varella, Guilherme 
Frering, João Biehl, Lígia Bahia, Márcia Castro, Paulo 
ChapChap e Paulo Hartung. A direção executiva é do 
cientista político Miguel Lago, enquanto os economistas 
Rudi Rocha atua como coordenador de pesquisa e 
Rodrigo Fiães como diretor administrativo-financeiro. 
Apartidário, independente e sem fins lucrativos, o IEPS 
não recebe recursos públicos e nem do setor privado. 

A única fonte de financiamento por enquanto 
vem do próprio Armínio Fraga, mas o IEPS 
planeja ampliar seus apoios. Segundo Miguel 
Lago, o Instituto nasce com uma ampla gama  
de colaboradores acadêmicos brasileiros, dos Estados 
Unidos, Inglaterra e França. 

Lago fala com orgulho da primeira pesquisa realizada 
pelo IEPS. O tema teve como base as necessidades de 
financiamento em saúde até 2060 (disponível para 
download em www.ieps.org.br). Ao demonstrar que 
o crescimento estimado deve ficar entre 3 e 4 pontos 
percentuais acima dos 9,1% do PIB (Produto Interno 

Bruto) aplicados hoje, a conclusão é de que a saúde é 
sustentável no Brasil e não há razão para alarmismo 
sobre uma eventual escalada de valores demandados 
pela área. 

Além disso, o IEPS estreou com um espaço nobre na 
imprensa: o blog Saúde em Público, hospedado na 
Folha de S.Paulo. O Instituto faz a curadoria dos textos, 
elaborados por personalidades do setor de diferentes 
matizes ideológicas e áreas de pesquisa ou experiência. 
“As políticas de saúde são sub-representadas nos 
noticiários; queremos que mais vozes sejam escutadas”, 
diz Lago. As publicações ocorrem às segundas-feiras 
e pontualmente ao longo da semana, dependendo do 
debate do momento. 

Melhores oportunidades de sinergia entre o setor público 
e a Saúde Suplementar estão no radar do IEPS para ações 
futuras. “Uma convergência maior faz todo o sentido 
para atingirmos os três princípios que subscrevemos: 
qualidade, universalidade e equidade”, afirma o diretor 
executivo. 

De acordo com Lago, o IEPS está aberto ao diálogo e 
aceita sugestões pertinentes ao seu propósito. “Nada em 
saúde é óbvio e temos a certeza de que nenhum desenho 
de política pública é simples, por isso construímos essa 
tribuna livre que discute experiências de sucesso e 
caminhos possíveis”, finaliza. Para colaborar utilize o 
e-mail contato@ieps.org.br. 

POLÍTICAS DE  
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Com o intuito de estimular a qualidade setorial, aumentar 
o poder de escolha do beneficiário e fornecer subsídios  
às operadoras e as próprias ações regulatórias, anualmente  
a ANS divulga o Índice de Desempenho da Saúde  
Suplementar (IDSS). 

Em 2018, em média, as operadoras associadas à Abramge 
alcançaram neste quesito números acima do mercado e 
também das operadoras não associadas. 

As associadas à Abramge e ao Sinog se destacaram no Índice 
de Dimensão Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS), um dos 
indicadores que compõem a avaliação geral de desempenho. 
Este resultado reflete o melhor posicionamento das empresas 
associadas no atendimento dos beneficiários, com ênfase em 
promoção, prevenção e assistência.  

Alguns dos quesitos em que as associadas à Abramge se 
diferenciam são os resultados do incentivo ao parto normal, as 
consultas médicas ambulatoriais com generalista/especialista 
para idosos e as consultas ambulatoriais de pediatria por 
beneficiários de 0 a 4 anos. 

COMPARATIVO DO 
IDSS 2018 E SUAS 
DIMENSÕES 

INDICADORES IDQS

Proporção de  
Parto Cesáreo

Abramge Não  Associados

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

Consultas ambulatoriais 
com generalista para idosos

Consultas ambulatoriais de 
pediatria por beneficiário
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No setor odontológico as operadoras associadas ao Sinog se 
destacam devido as elevadas proporções de procedimentos 
preventivos em saúde bucal. Considerando os procedimentos 
preventivos de cárie, a média das taxas das operadoras 
associadas foi 5% maior do que a média das não associadas. 
Considerando procedimentos de periodontia, a média das 
taxas dos associados é 9% maior do que a dos não associados, 
como pode ser visto no gráfico abaixo.  

Também no Indicador da Dimensão de Garantia de Acesso 
(IDGA), o desempenho das associadas à Abramge foi elevado 
em relação às demais. Elas foram mais bem-sucedidas em 
garantir o acesso dos beneficiários à rede de prestadores. 
Além disso, apresentam bons resultados nas taxas de sessões 
de hemodiálise crônica por beneficiário e de consultas 
médicas ambulatoriais com generalista por idoso. 

Padrão similar foi averiguado no Índice de Dimensão de 
Gestão de Processos e Regulação (IDGR).  Nesta dimensão, 
a média das associadas à Abramge foi 11% acima da do 
mercado, o que significa que essas prestadoras cumpriram 
de forma mais adequada as obrigações técnicas e cadastrais 
junto à ANS. 

Analisando o Indicador da Dimensão de Sustentabilidade 
no Mercado (IDSM), que considera o equilíbrio econômico-
financeiro, a satisfação do beneficiário e o compromisso com 
prestadores, as médias das associadas ao Sinog e à Abramge 
são menores do que a dos grupos comparativos. Apesar 
disso, a Pesquisa de Satisfação de Beneficiários – que integra 
esse indicador – revela um cenário favorável às associadas 
que continuam avaliando rotineiramente a percepção do 
beneficiário em relação ao plano de saúde. 

INDICADORES IDGA

TAXA PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS  
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O ano de 2020 se inicia com a expectativa de um 
triste recorde: a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estima que a depressão se torne a doença 
mais incapacitante em todo o planeta. São mais 
de 300 milhões de pessoas com a doença que, 
somada aos transtornos de ansiedade, causam US$ 
1 trilhão de prejuízo à economia global em perda 
de produtividade. No Brasil, segundo a Secretaria 
de Previdência Social do Ministério da Fazenda, 
as doenças mentais são a terceira maior causa de 
afastamento do trabalho. Foram 75,3 mil casos em 
2016. O País é considerado o campeão da América 
Latina em depressão, com incidência sobre 5,8% 
da população, e um dos líderes mundiais em 
ansiedade (9,3%). 

Por seu impacto na vida das pessoas, nas 
empresas e nos sistemas de Saúde, o tema vem 
ganhando cada vez mais visibilidade. Idealizada 
por grupos de psicólogos, a campanha Janeiro 
Branco (www.janeirobranco.com.br) teve início 
em 2014 para sensibilizar a sociedade em relação 
aos cuidados com as emoções, os sentimentos, os 
comportamentos e os relacionamentos humanos. 

A maior procura pelos serviços de saúde mental se 
destaca nos dados da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e do Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS). O aumento de 93,8% 
no volume de sessões com psicólogos e de 44,5% 
nas consultas com psiquiatras, nos últimos cinco 
anos, pode apontar para uma diminuição do 
estigma e mais conscientização sobre saúde mental, 
com potencial de prevenir situações graves. No 
entanto, houve crescimento significativo também 
em internações psiquiátricas (58,9%) e dobraram 
as internações em hospital-dia (veja números na 
página 18). 

Para o superintendente executivo do IESS, José 
Cechin, embora o cenário seja preocupante, há 
uma evolução no debate a respeito dessas questões.  

ISTOCK
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“É fundamental abrir espaços para que as pessoas possam 
falar sobre o assunto e os números confirmam que os 
beneficiários estão procurando a ajuda de profissionais”, diz. 

O psiquiatra Hercilio Oliveira Junior, coordenador da Área 
de Saúde Mental do Grupo Notredame Intermédica, atribui 
esse aumento, em parte, a uma mudança cultural. “As pessoas 
estão se dando conta de que devem procurar ajuda para o 
diagnóstico precoce e o acesso mais rápido ao tratamento”, 
afirma. Contudo, o especialista acredita também em uma 
maior incidência dos transtornos de humor, principalmente 
depressão e de ansiedade, como TOC (transtorno obsessivo-
compulsivo), fobias e síndrome do pânico. 

A causa seria a baixa qualidade de vida, especialmente nos 
grandes centros urbanos. Trânsito, poluição, insegurança, 
alimentação inadequada, sobrepeso, obesidade, acesso 
limitado ao lazer, sedentarismo, excesso de trabalho, 
atendimento precário de Saúde estão na lista, que parece não 
ter fim. “Hoje é muito difícil ter uma família que não tenha 
uma pessoa com a saúde mental afetada”, comenta o médico. 

Psiquiatra, psicólogo e assistente social, com o apoio de 
um médico de família, compõem a equipe da Amil que 
acompanha os pacientes com transtornos mentais. “O médico 
de família é preparado para identificar questões ligadas à 
saúde mental; esse profissional consegue estabelecer uma 
relação de confiança com o paciente a ponto de ele e os 
familiares aceitarem falar sobre assuntos considerados tabus, 
como a dependência química e o suicídio, por exemplo”, 
explica Nulvio Lermen Junior, diretor técnico de atenção 
ambulatorial. 

Além disso, nas unidades do Amil Espaço Saúde, são 
promovidos grupos de conversa com pacientes com o 

Perguntado se a crise econômica poderia ter um papel 
neste contexto, Hercilio responde que, conforme a literatura 
médica, pode haver sim uma associação a maior estresse 
e piora das condições de vida já mencionadas, isto é, a 
posição socioeconômica estável seria um fator de proteção 
aos transtornos mentais. Entretanto, pondera o psiquiatra, 
mesmo entre os beneficiários de planos de saúde – muitos 
dos quais têm o benefício custeado por seus empregadores 
– a incidência vem aumentando de maneira importante. 
Somente nos últimos dois anos, houve 20% mais demanda 
por consultas psiquiátricas e 30% por internações ligadas à 
especialidade, tanto na operadora quanto na média do setor 
registrada pela ANS. 

Já na CarePlus o número de pacientes que realizaram 
tratamento psicoterápico subiu 40% de três anos para cá 

IMPACTO NA SAÚDE 
SUPLEMENTAR 

ACOLHIMENTO E  
CUIDADO INTEGRAL 

e o gasto da operadora com doenças mentais disparou em 
60%, no mesmo período. Para responder ao desafio, uma 
maratona de estudos e workshops com especialistas em 
design thinking foi realizada a fim de entender a jornada 
desses pacientes e seus familiares. O resultado é o Mental 
Health, novo modelo de atendimento voltado ao equilíbrio 
emocional dos beneficiários. 

Este é um dos exemplos de programas específicos para a 
saúde mental desenvolvidos no setor suplementar. A ANS 
registra 42 iniciativas, que abrangem o total de 29,5 mil 
usuários de planos de saúde. Os primeiros foram cadastrados 
em 2011 e, desde então, mais e mais empresas têm investido 
na área (confira na página 19). “Como na maior parte dos 
casos, na saúde mental também a intervenção precoce leva a 
melhores resultados e a custos menores”, pontua Hercilio, da 
Notredame Intermédica. 

O programa da CarePlus inclui a sensibilização dos 
gestores das empresas clientes da operadora. “Oferecemos 
treinamentos e suporte com especialistas para que eles 
identifiquem colaboradores que necessitam de um cuidado 
especial e, principalmente, saibam como lidar com esses 
indivíduos”, explica o diretor médico, Ricardo Salem. 
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EXPERIÊNCIA 
INTERNACIONAL 

objetivo de abordar a prevenção 
e a identifi cação de processos de 
adoecimento psíquico, bem como, 
conscientizar sobre a importância da 
realização do tratamento adequado. 
“Estimulamos as trocas sociais, o 
apoio mútuo e a construção coletiva de 
suporte dos pacientes, incidindo sobre 
o isolamento social e individualismo, 
que muitas vezes são fontes de 
transtorno mental”, completa. 

Após a implantação da estratégia 
de saúde mental da Amil, com o 
acompanhamento integrado pós-alta, 
as internações diminuíram em torno 
de 10% entre 2018 e 2019, no grupo 
de hospitais psiquiátricos monitorados 
pelo programa (leia mais sobre o papel 
estratégico da atenção primária na 
página 6). 

Por sua vez, o Única Mente, lançado 
pela SulAmérica há poucos meses, faz 
parte de um conjunto de iniciativas 
da seguradora que, desde 2002, 
incentiva a adoção de hábitos de 
vida mais saudáveis. Segundo Tereza 
Veloso, diretora técnica médica e de 
relacionamento com prestadores de 
Saúde, a partir do tratamento individual 
especializado, o programa engloba 
educação em saúde, acolhimento, 
reabilitação e reinserção no trabalho. 
A empresa também pretende lançar em 
breve o Psicólogo na Tela. 

“Ainda existe um receio muito grande 
de se expor quando você tem alguma 
doença psiquiátrica. Mais do que 
qualquer coisa, esses pacientes precisam 
ser acolhidos de alguma forma e 

entender que precisam ser cuidados e 
reabilitados”, avalia a executiva. Marisa 
Helena Alves, do Conselho Federal 
de Psicologia, concorda que o estigma 
e a exclusão muitas vezes impedem 
a pessoa de se inserir em programas 
preventivos ou de cuidados. 

No canal direto com psicólogos 24 
horas por dia, todos os dias da semana, 
a CarePlus realiza a pronta escuta 
ativa, na tentativa de evitar que males 
ganhem proporções maiores. “A ideia 
é que qualquer benefi ciário do plano 
possa conversar, se abrir de forma 
mais reservada e receber orientações 
adequadas”, destaca Ricardo Salem. A 
operadora trabalha, ainda, com o Mental 
Care Navigator, recurso que funciona 
como uma espécie de concierge para 
ajudar o paciente a entender qual 
especialidade buscar naquele momento 
e fazer os agendamentos. 

O acesso rápido ao tratamento é 
a principal aposta da Notredame 
Intermédica para “realmente entregar 
saúde”, de acordo com Hercilio Oliveira 
Junior. A linha de cuidado à saúde 
mental começa com o acompanhamento 
psicológico e as consultas psiquiátricas. 
Esses profi ssionais trabalham em 
sinergia com os da alta complexidade 
e verifi cam a necessidade de outros 
tratamentos. Pacientes com perfi l 
de gravidade importante, sintomas 
psicóticos, intenção suicida, podem 
precisar de mais recursos, como 
internações em hospitais-dia ou em 
hospitais de internação psiquiátrica. 
“Nunca deixamos de acompanhar o 
paciente”, conta o coordenador. “Boa 

“Esses pacientes precisam ser 
acolhidos de alguma forma 
e entender que precisam ser 
cuidados e reabilitados” 
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assistência, cuidado contínuo, controle 
e monitorização previnem situações 
mais graves”. 

O grupo internacional Keralty, que 
detém no Brasil a operadora Vitallis, 
trouxe ao País em 2018 o modelo Kalma, 
que integra as pessoas com problemas 
de saúde mental à vida cotidiana, à 
família e à comunidade. De acordo com 
a CEO do Keralty Brasil, Alexandra 
Malagon, o programa é desenvolvido na 
Colômbia há quatro anos, com base no 
tripé assistencial/sanitário, comunitário 
e social. Base da atuação do grupo na 
atenção primária, o conceito busca dar 
amplitude ao tratamento, com busca 
ativa de pacientes. 

Segundo o diretor médico do grupo 
no Brasil, Márcio Mascarenhas, o 
Kalma tem 400 pacientes em Belo 
Horizonte (MG) e, como resultado, 
já alcançou 35% de redução em 
internações psiquiátricas. “Utilizamos  
de telemonitoramento, até atendimento 
domiciliar, ambulatorial e internação em 
hospital-dia, conforme a necessidade, 
em uma abordagem que se estende à 
família e à comunidade”, afi rma. No 
aspecto comunitário, o Brasil já conta 
com a Associação Keralty, onde o papel 
principal é de voluntários. 



CAPA

LIMITES DE COBERTURA 

A ESCALADA DE ATENDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR 
Período 2013-2018 

Sessões com psicólogos Consultas com psiquiatras

Internações psiquiátricas 

Atendimentos de terapeutas 
ocupacionais 

Internações em hospital-dia 
para saúde mental 

9,1MI 3,4MI

123,5MIL

818,6 MIL

49,1 MIL

17,6MI 4,9MI

196,3MIL

1,9MI

99,9MIL

Rosane Granzotto, também do Conselho Federal de 
Psicologia, considera que a inclusão do atendimento 
psicológico nos planos de saúde foi um grande avanço, 
mas critica que algumas operadoras ainda restrinjam o 
número de consultas ao mínimo exigido por lei (desde 2010 
os planos de saúde disponibilizam obrigatoriamente até 
40 sessões com profissional de psicologia e/ou terapeuta 
ocupacional, por ano de contrato), o que pode dificultar a 
continuidade do tratamento. Outra barreira apontada pela 
conselheira é a exigência do encaminhamento médico 
para que o usuário possa receber atendimento psicológico. 

Ricardo Salem conta que, ao estruturar o Mental Health, 
a CarePlus compreendeu a necessidade de ampliar 
o tratamento com a quantidade de sessões para suas 
terapias de acordo com a avaliação de cada paciente, 
visando a um resultado realmente eficaz. “Cuidar 
de cada um com suas particularidades individuais 
é determinante para o reequilíbrio ou controle da 
saúde de um ser humano”, resume. Também na Amil 
a quantidade de consultas está associada à necessidade 
do paciente e ao seu plano de cuidado. 

93,8% 44,5%

58,9%

137,8%

103,2%

Fontes: IESS e ANS 
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MOVIMENTO PARA 
RESPONDER AS EXPECTATIVAS 
DOS BENEFICIÁRIOS 

EVOLUÇÃO ANUAL DOS PROGRAMAS PROMOPREV 
VOLTADOS À SAÚDE MENTAL

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada em novembro 
de 2019 mostra que a segunda maior prioridade para as 
pessoas ouvidas é que o plano de saúde tenha psicólogos, 
psiquiatras e todo atendimento de saúde mental: 68% 
responderam que é extremamente desejável e outros 24% 
disseram ser muito desejável. O item fica atrás somente do 
anseio por transparência nas informações sobre reajuste, 
carências e coberturas. 

De 76% a 85% das pessoas com doenças mentais em 
países de baixa e média renda não recebem tratamento 
adequado, de acordo com a OMS. Outro dado do órgão 
internacional é que, a cada 45 minutos, uma pessoa 

comete suicídio no Brasil e 90% das vezes o caso está 
associado a algum distúrbio mental. 

A ANS tem duas iniciativas de estímulo às operadoras 
para que desenvolvam programas na área. O Promoprev, 
voltado à promoção da saúde e a prevenção de riscos de 
doenças, contempla a saúde mental. A agência instituiu 
as principais linhas de cuidado a serem trabalhadas, entre 
as quais depressão, estresse, esquizofrenia, transtorno 
bipolar, transtornos psiquiátricos decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas, de ansiedade e alimentares. A 
adesão das operadoras tem sido progressiva (veja gráfico). 

Outro mais recente é o programa de Certificação de Boas 
Práticas em Atenção Primária à Saúde (APS), criado no 
final de 2018. As empresas que cumprirem os requisitos 
pré-estabelecidos nessa estratégia, incluindo um módulo 
específico dedicado às condições de saúde prioritárias, 
como saúde mental, são certificadas pela agência. 
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TECNOLOGIA

UMA 
PARCEIRA 
PARA CHAMAR  
DE MINHA 
BUSCA POR SOLUÇÕES INOVADORAS NAS STARTUPS 
AMADURECE NA SAÚDE SUPLEMENTAR 

“Quem não investir em tecnologia, em três anos estará atrasado”.  
O prognóstico é de Jihan Zoghbi, presidente da Associação Brasileira 
CIO Saúde. O grupo sem fins lucrativos reúne cerca de 400 Chief 
Information Officers, entre gerentes e coordenadores, que trocam  
e discutem soluções viáveis para todos se beneficiarem. A executiva  
é otimista em relação a como a área se desenvolve no Brasil.  
“Nos últimos dois anos, muitas startups estão surgindo e o País está 
recebendo mais investimento externo”, avalia Jihan. “Entramos no ciclo 
e estamos evoluindo”. 

De acordo com a Associação Brasileira de Startups, o Brasil tem mais 
de 420 empresas de inovação na área de Saúde, as chamadas healthtechs. 

Pesquisa da Liga Ventures realizada em 2018, 
com apoio do Hospital Israelita Albert Einstein 
e da Eretz.bio, a incubadora de startups da 
instituição, estudou 263 delas e revelou sua 
heterogeneidade: de big data e analytics a 
sistemas de imagem, IoT (do inglês, Internet 
das Coisas) e telemedicina, com dezenas de 
nuances e grande variedade de focos. 

As soluções buscadas por operadoras de 
saúde perpassam boa parte dessas abordagens. 
Raphael H. Augusto, startup hunter da Liga 
Ventures, explica que a soft science – voltada 
à interação no atendimento, agendamentos, 
medir passos de corrida, orientar sobre 
alimentação e afins – é mais difundida. Já a 
hard science – relacionada aos novos exames, 
medicamentos e procedimentos – embora exija 
uma fase de testes mais longa e represente um 
investimento de maior prazo, tem um grau 
de aplicação mais significativo na entrega de 
valor e de saúde. 

“Soft e hard science precisam ser interligadas 
para que o paciente, sempre no centro de tudo, 
receba o melhor cuidado”, sentencia Raphael. 
“A tecnologia bem aplicada gera informações 
úteis para todos os atores da cadeia”, considera. 
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Segundo Amure Pinho, presidente da Associação 
Brasileira de Startups, as empresas estão cada 
vez mais confiando nas startups para serem 
competitivas. “São parcerias que exigem 
governanças e contratos diferentes, mas de outra 
forma as empresas tradicionais não encontrariam 
entregas tão simples, efetivas, customizadas e com 
o custo comprimido pela tecnologia”, afirma. 

Ainda há muita oportunidade na organização de 
processos que serão resolvidas por startups, na 
visão de Raphael H. Augusto. Terceirizar essas 
soluções para quem é especialista tem sido a 
saída das empresas para lidarem com o volume de 
informações em saúde e o impacto positivo que 
a leitura desses dados pode gerar nos negócios.  
“Não é preciso mais criar uma área para cada 
coisa: este tipo de parceria é um ganha-ganha em 
agilidade, flexibilidade e chancela”. 

Walmoli Gerber faz parte de uma associação 
criada “quando inovação era comprar um fax”, 
brinca. A Associação Catarinense de Tecnologia 
(ACATE) tem 33 anos de atuação e a vertical de 
negócios em saúde, da qual é diretor, oito. Ele conta 
que profissionais de 35 empresas – desde algumas 
embrionárias até aquelas líderes de mercado – 
conversam de igual para igual e depositam energia 
para que todos cresçam, em conjunto. O executivo 
exalta a cultura associativista de seu Estado ao 
informar que 70% dos negócios dos participantes 
foram gerados por parcerias nascidas no grupo, 
em 2017. 

Na opinião dele, esse movimento ganha força em 
uma empresa quando o gestor sai do ppt e vai para 
a aplicação entender as dores, os gargalos e as 
perguntas a serem feitas na busca de soluções mais 
adequadas. “Nada como conversar tête-à-tête com 
quem está na operação e também com as próprias 
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“Não é preciso mais criar uma área para cada coisa: 
este tipo de parceria é um ganha-ganha em agilidade, 
flexibilidade e chancela” 

RAPHAEL H. AUGUSTO
Startup hunter da Liga Ventures

startups para se abrir às novas ideias”, recomenda. Para as operadoras 
que ainda não investem em projetos nessa linha, criar ambientes 
de inovação independentes, com autonomia para a implantação de 
iniciativas de forma mais livre, pode ser decisivo. 

A gerente de atendimento da operadora de planos de saúde Ameplan, 
Karina Bernal, conta que a implantação da ferramenta Dr. Charles, 
iniciada há quase três anos, deu visibilidade a indicadores e ajudou a 
identificar oportunidades de melhoria nos processos internos. “Marcou 
um momento de muita inovação junto à operadora”, celebra. Para 
Bruno Ferreira Barreto, head de tecnologia da Dr. TIS, proprietária 
da ferramenta, o processo de cocriação é valioso. A startup aprendeu 
a lidar com as especificidades regulatórias, de acordo com o tipo 

21JAN/FEV/MAR 2020   VISÃO SAÚDE



SAÚDE MENTALTECNOLOGIA

de atendimento mapeado. “Sempre tivemos o 
direcionamento do cliente do que era prioritário na 
implantação de todas as regras”, diz. “O processo 
foi evoluindo com a validação de cada etapa, de 
modo que as entregas fizessem sentido para todos”. 
Trilhando caminho semelhante, a Porto Seguro 
Saúde criou sua própria aceleradora de startups 
em 2015. Desde então, realizou sete ciclos de 
aceleração, com duração de quatro meses e até 
dez empresas de base tecnológica selecionadas em 
cada, num total de mais de 40. Algumas delas, como 
Psicologia Viva, Livance Consultórios Inteligentes, 
Amplimed Gestão de Clínicas e B-Time, hoje estão 
ligadas diretamente às atividades da seguradora. 
“Esse movimento, que se intensifica à medida que 
novas tecnologias surgem, é fundamental para o 
nosso negócio e para o mercado como um todo”, 
atesta Marcelo Zorzo, diretor de Saúde, Odonto e 
Saúde Ocupacional da Porto Seguro. 

EXPERIÊNCIA EM SAÚDE CONTA 
Já a Epitrack nasceu em 2014 dentro de um braço da Fundação 
Oswaldo Cruz em Pernambuco e desenvolve produtos baseados 
em evidências e ciência aplicada. Seus principais clientes – cujos 
nomes não são revelados por questões estratégicas – são gestoras 
de Saúde populacional e hubs de Saúde, que o diretor executivo 
Onicio Leal Neto chama de “bichos sem identificação” por serem 
figuras novas no mercado e que exigem soluções disruptivas 
para problemas sem precedentes. 

Onicio alerta que, diante da complexidade dos desafios, é 
preciso fugir da visão deturpada de que a tecnologia sobrepõe a 
saúde. “Precisa ser um casamento”, ensina ele, que é biomédico 
e atualmente faz pós-doutorado na University of Zurich, na 
Suíça. “O hype [período em que o potencial das startups foi 
superestimado] passou”, acredita. “Pegamos carona nele, mas 
conseguimos nos diferenciar”, ressalta. A Epitrack caracteriza a 
carteira de beneficiários e gera modelos preditivos que permitem 
às operadoras trabalhar melhor suas linhas de cuidado – muitas 
vezes para grupos específicos – e evitar agravamento dos quadros 
e intervenções mais complexas. “Utilizamos a epidemiologia 
para mostrar cenários latentes, que estavam ocultos ou não 
apareciam com tanta nitidez”, descreve o pesquisador. 

“Esse movimento, que se intensifica à medida que 
novas tecnologias surgem, é fundamental para o 
nosso negócio e para o mercado como um todo” 

MARCELO ZORZO
Diretor de Saúde, Odonto e Saúde Ocupacional da Porto Seguro. 
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CAPILARIDADE 

Além de mapear os perfis dos 
beneficiários, a Saúde Concierge realiza 
teleatendimentos e visitas presenciais 
de enfermeiros e médicos, conforme a 
necessidade, oferecendo atenção primária 
e acompanhamento em tempo real.  
A startup tampouco nomeia seus clientes, 
mas informa oferecer serviços a 20 
operadoras de abrangência nacional.  
A prevenção também é um foco 
significativo, com orientações voltadas ao 
bem-estar e à qualidade de vida. “Nossos 
produtos são flexíveis de acordo com 
os desafios dos clientes”, diz a gerente 
comercial, Joyce Gallo. “Quando a ANS 
publica uma nova normativa, há um 
movimento das operadoras para adequar 
o sistema e extrair indicadores que 
precisarão apresentar”, relata. 

Por sua vez, a Nuway, nome inspirado na expressão “novo caminho”, aposta 
em uma forma inovadora de aproximar pacientes, dentistas e operadoras. 
“Trabalhamos nos bastidores da Odontologia brasileira há quase 20 anos 
com a SOS Dental”, conta o executivo Marcelo Schettini. A empresa nasceu 
nos Estados Unidos há quatro anos e vem se expandindo ao permitir que 
aqueles que precisam de atendimento se conectem aos profissionais via 
plataforma de maneira ágil. 

Uma das vantagens para os dentistas é a gestão da agenda, “porque uma 
das maiores dores é o no show”. Duque de Caxias, cidade do Rio de Janeiro 
com um milhão de habitantes, abriga um projeto piloto da Nuway há alguns 
meses. Segundo Schettini, o fechamento de parceria com uma operadora 
no Brasil deve ocorrer no primeiro trimestre deste ano. “A ideia é unir os 
dentistas e as operadoras ao público que hoje não tem acesso”. 

Embora a maioria das healthtechs esteja concentrada no Sudeste, sendo 
mais de um terço somente em São Paulo, Raphael Augusto, da Liga 
Ventures, acredita que é possível que as empresas encontrem os parceiros 
certos Brasil afora. As operadoras têm capilaridade e podem incentivar 
as startups em lugares diferentes. “Ser protagonista e menos reativo pode 
fazer a diferença nos cenários regionais”, conclui. D
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OPERADORAS SE MOSTRAM SATISFEITAS COM OS RESULTADOS DAS 
PLATAFORMAS DIGITAIS E PROPENSAS A NOVOS INVESTIMENTOS NESTE MODELO 

Os planos odontológicos vêm conquistando os brasileiros 
ininterruptamente desde que a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) foi criada, em 2000, 
e passou a fazer o registro do número de benefi ciários. 
Mesmo com o amadurecimento do mercado, a 
velocidade de crescimento ainda chama a atenção: 28,5% 
nos últimos cinco anos, chegando a um total de 25,3 
milhões de usuários em setembro de 2019. A venda 
online, que ganha cada vez mais espaço, é reconhecida 
no segmento como uma estratégia fundamental para 
impulsionar este sucesso. 

“A ferramenta digital em Odonto é um facilitador, tanto 
para quem compra quanto para quem está vendendo”, 
afi rma a presidente da Associação dos Corretores de 
Planos de Saúde (Acoplan), Rosa Antunes. A OdontoPrev, 
que abarca 27,6% do mercado, relançou seu e-commerce 
para pessoas físicas em 2017 e um aplicativo para 
pequenas e médias empresas (PME) seis meses depois. 
Para continuar crescendo de 10% a 20% anualmente, 
como tem feito na última década, a operadora oferece 
vantagens comerciais para fi delizar seus clientes. O 
plano anual contempla isenção de carência e desconto 
signifi cativo: o usuário paga dez parcelas e tem o serviço 
por 12 meses. 

ODONTOLOGIA

VENDA 
ONLINE É SÓ 

SORRISOS 

Além disso, para atrair o público cada vez mais 
familiarizado com a internet, a empresa aposta em 
entender e facilitar o que chama de jornada de aquisição. 
Oferece informações sobre cuidado bucal, bem-estar e 
autoestima, além de chat e 0800 para tirar dúvidas do 
consumidor digital sobre os seis tipos de planos disponíveis 
para diferentes perfi s e expectativas. “Trabalhamos com 
uma esteira ágil para realizar melhorias contínuas”, conta 
Camila Von Muller, superintendente de Estratégia Digital 
e Marketing da empresa. “A teletriagem para orientação 
na compra está nos planos de avanço”, revela. 

André Mortari, VP Consumer Direct da MetLife, 
considera que a venda online tem sido uma das principais 
alavancas de transformação digital para a empresa 
e, consequentemente, de crescimento. O modelo atingiu 
mais de 50% de transações fechadas diretamente no site, 
sem auxílio do televendas. “Há um ano esse número 
era inferior a 15%”, compara o executivo. A operadora 
tem um blog com conteúdo desenvolvido para ajudar 
os clientes em seu cotidiano, inclusive quanto ao 
planejamento fi nanceiro. 

Segundo o VP, a evolução omnicanal (estratégia de 
conteúdo entre canais para melhorar a experiência do 
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usuário) é puxada pelas necessidades 
dos clientes em todos os sistemas 
da companhia. Para 2020, o objetivo 
da Metlife é dobrar o número de vendas 
de planos odontológicos pela plataforma 
online, apostando em uma experiência 
de compra simples e intuitiva e em 
meios de pagamento fl exíveis, além 
de soluções mais completas para 
clientes e corretores. 

Na Amil Dental, mais de 90% 
das vendas online são realizadas 
por corretores, utilizando links 
customizados e tagueamento do lead 
(mecanismo para identifi car como o 
usuário chegou ao ambiente de vendas). 
“Ele [o corretor] é o primeiro canal 
de contato do cliente com a empresa e 
essencial para apresentar as coberturas, 
particularidades e vantagens de nossos 
produtos, estimulando desde a adesão 
até o bom uso do plano odontológico”, 
diz o diretor Robert Wieselberg. 

De dez passos que levavam cerca de 
um mês envolvendo fi chas em papel, 
coleta de assinaturas, envio pelos 
Correios, almoxarifado, inserção 
manual no sistema e muito vai e vem 
para esclarecer qualquer dúvida, 
a OdontoPrev reduziu o processo 
para três etapas e a inserção dos 
benefi ciários dos planos empresariais 
em poucas horas pelo app. “Trouxemos 
o benefício do mundo digital às PMEs e 
todas as nossas métricas são positivas”, 
orgulha-se a superintendente Camila 
Von Muller. 

ALIADOS NO 
CRESCIMENTO DIGITAL 

O advento do online também permitiu 
que esses profi ssionais passassem a 
se dedicar mais à venda de planos 
odontológicos para pessoas físicas e 
pequenas pessoas jurídicas. “O corretor 
faz a conexão do cliente com o sistema 
por telefone e, em minutos, o usuário já 
consegue adquirir o plano odontológico 
para iniciar seu tratamento”, descreve 
Rosa Antunes. Segundo a presidente da 
Acoplan, um único vendedor é capaz 
de fazer 15 a 20 clientes por dia, o que 
confere escala à sua atuação a um custo 
muito reduzido. “Quando tinha que 
gastar com transporte e fi car horas se 
deslocando entre as visitas de um cliente 
a outro, praticamente não compensava 
trabalhar com este produto”, compara. 

Na opinião da dirigente, as ferramentas 
online quebraram uma barreira. 

Fáceis de utilizar, fi zeram com 
que os corretores se interessassem 
em aprender sobre os planos 
odontológicos para oferecê-los 
com propriedade aos interessados. 
“Comprando o dental também aumenta 
a chance de adquirir o médico-
hospitalar; é mais um produto para a 
cesta do vendedor”, constata Rosa. 

“A ferramenta facilitou a vida do 
corretor com a possibilidade de realizar 
suas vendas de maneira 100% remota, o 
que proporciona ainda mais agilidade e 
segurança”, ressalta Robert Wieselberg, 
da Amil Dental. A empresa lançou 
seu portal de vendas online em 2012 
e faz, periodicamente, campanhas de 
reconhecimento aos corretores que 
mais se destacam para estimular seu 
aperfeiçoamento. 

“Trabalhamos com uma 
esteira ágil para realizar 
melhorias contínuas. 
A teletriagem para 
orientação na compra está 
nos planos de avanço” 

CAMILA VON MULLER
superintendente de Estratégia Digital 
e Marketing da OdontoPrev
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De acordo com a ANS, no mercado 
de Odonto, 72,8% dos beneficiários 
possuem plano coletivo empresarial, 
enquanto 17,7% têm plano individual 
e 9,4% contam com plano coletivo por 
adesão. A autonomia e a facilidade  
que a ferramenta de venda online 
confere ao consumidor são uma 
aposta para a conquista daqueles  
que nunca tiveram um plano 
odontológico. O mercado investe 
neste potencial para ampliar a taxa de 
cobertura dos planos odontológicos, 
que atualmente corresponde a quase 
13% da população brasileira. 

“Acreditamos que a plataforma 
online ajuda a democratizar o 
acesso aos planos odontológicos 
pela característica aberta e simples 
da internet”, diz André Mortari,  
da Metlife. A presidente da Acoplan 
concorda: “Mesmo quando o corretor 
está envolvido, o link customizado  

AUTONOMIA DO 
CONSUMIDOR

dá autonomia para o cliente entrar, ver 
o que cobre e decidir contratar”. 

Débora Meireles, diretora comercial 
de Varejo Odontologia do 
Hapvida+Odonto, define essa nova 
realidade como “inclusão imediata 
sem burocracia”. A empresa, que acaba  
de adquirir o Grupo São Francisco e 
bater os dois milhões de beneficiários em 
Odonto, trabalha sua plataforma digital 
de vendas desde 2016. A executiva 
explica que são realizadas melhorias 
constantes para tornar a compra cada 
vez mais dinâmica, funcional e segura. 
“O futuro das vendas está traçado para 
os caminhos digitais e o Hapvida já 
está engajado nesse formato”, enfatiza. 

Outro dado que chama a atenção  
é que a quantidade de buscas por 
planos odontológicos na internet mais  
que dobrou nos últimos três anos, 
conforme a Amil Dental. “O acesso ao 
nosso site tem apresentado crescimento 
anual acima de 25%, o que se reflete 
na venda de produtos pessoa física e 
PME, que seguem como grande motor  
do nosso crescimento de carteira”, 
finaliza Wieselberg. 

A contratação eletrônica de planos 
privados de assistência à saúde, 
incluindo os odontológicos, é 
regulamentada no País pela Resolução 
Normativa nº 413 da ANS, publicada 
há pouco mais de três anos. Lá estão 
as regras para proteger o consumidor  
e a operadora no modelo virtual. 
Apesar dessas definições, no caso dos 
planos médicos, as vendas online ainda 
não decolaram na prática (veja mais  
na pág. 27). 

“Acreditamos que  
a plataforma online ajuda 
a democratizar o acesso 
aos planos odontológicos 
pela característica aberta  
e simples da internet”. 

ANDRÉ MORTARI 
VP Consumer Direct da MetLife
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As operadoras do segmento médico-hospitalar ainda 
não praticam a venda online de planos médicos. A 
explicação central é o maior risco envolvido na 
contratação, especialmente por conta da cobertura 
parcial temporária aplicada quando existe doença 
ou lesão pré-existente. Para verificar esse perfil 
de usuário, é utilizada a declaração de saúde. De 
acordo com Fernanda de Oliveira Melo, sócia-
fundadora do Oliveira Rodarte Advogados, parte 
das operadoras tem receio de que o preenchimento 
pelo próprio interessado no plano, isoladamente, 
possa resultar em inconsistência nas informações 
prestadas e posteriores conflitos. 

“O segmento médico-hospitalar não se viu muito 
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partir de um movimento de mercado. À medida 

em que a venda online for alavancada por algumas 
operadoras e mostrar resultados, é provável que 
isso provoque um olhar diferente das outras 
empresas e mesmo dos pacientes, inaugurando 
uma nova tendência. “Hoje as pessoas buscam 
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e a conveniência do online pode ser um diferencial 
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Contribuem para aumentar as expectativas as 
alterações na legislação que devem vir este ano 
com as novas regras para a telemedicina e da 
Lei Geral de Proteção de Dados. É provável que 
investimentos mais robustos em tecnologia – 
provavelmente necessários para contemplar as 
peculiaridades dos planos médicos no ambiente 
digital – sejam realizados somente em um cenário 
de mais certezas.  

CONTRATAÇÃO DIRETA DE PLANOS MÉDICOS 
AINDA NÃO DECOLOU
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Decreto Presidencial nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, promove mudanças 
signifi cativas para diminuir a carga administrativa e modernizar regras 

1
Segundo o ranking Doing Business de 2019, 
elaborado pelo Banco Mundial, o Brasil ocupa tão 
somente a 124ª posição dentre 190 países quando 
avaliado tanto a facilidade de se fazer negócios 
quanto o ambiente regulatório.

A simplifi cação regulatória além de facilitar o 
entendimento de determinada atividade econômica 
agiliza processos burocráticos, que apenas trazem 
custos e morosidade desnecessários, gerando forte 
impacto econômico aos setores regulados.

No evento “Simplifi cação regulatória: tornando 
as normas da Anvisa mais simples, coerentes 
e proporcionais aos desafi os enfrentados pelo 
país”, Renato Porto, diretor da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), ressaltou que 
as agências reguladoras devem fazer com que a 
regulação simplifi que a vida da população e reforçou 

SIMPLIFICAÇÃO 
REGULATÓRIA 
VEM AÍ 

CHECK-UP
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Por qual motivo a simplifi cação 
regulatória é tão importante 
para o País 

a necessidade de redução da carga administrativa e 
dos custos para o setor regulado. No entanto isso não 
signifi ca banalizar a regulação.

Por sua vez, Antonio Barra, também diretor da 
Anvisa, informou que um estudo do órgão mensurou 
a redução da carga administrativa em relação à 
revisão da norma que exige das empresas o envio 
de relatórios com informações econômicas de 
produtos para a saúde no ato do registro sanitário ou 
renovação. O resultado apontou para uma redução da 
carga administrativa de R$ 1,2 milhão para R$ 450 
mil, o que equivale a uma queda de 62,5%.

Para efeito de comparação, um projeto-piloto, 
realizado na Secretaria de Gestão de Pessoas do 
Governo Federal, derrubou três mil normas, ou cerca 
de 20% de um total de 14 mil que foram reavaliadas.
Ademais, a simplifi cação regulatória é fundamental 
na modernização de normas que, em alguns casos, 
possuem mais de 20 anos de sua publicação, e nesse 
período houve diversas mudanças tecnológicas que 
não eram previstas à época. A modernização e a 
simplifi cação regulatória devem caminhar juntas, na 
mesma direção.
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O Decreto dispõe sobre a revisão e a consolidação 
dos atos normativos inferiores ao decreto, editados 
por órgãos e entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional. Conforme 
o Parágrafo 1º é aplicado às portarias; resoluções; 
instruções normativas; ofícios e avisos; orientações 
normativas; diretrizes; recomendações; despachos de 
aprovação; e qualquer outro ato inferior ao decreto com 
conteúdo normativo. Já o parágrafo 2º complementa 
informando que o mesmo não se aplica a atos cujo 
destinatário, seja pessoa natural ou jurídica, esteja 
nominalmente identificado; e as recomendações ou 
diretrizes cujo não atendimento não implique em 
consequências jurídicas, efetivas ou potenciais.

De acordo com o Artigo 6º do Decreto compete a 
análise, revisão, consolidação e revogação de atos 
normativos aos órgãos e entidades que editaram ou 
assumiram as competências do órgão ou da entidade 
extinto; prevê também que, caso não seja possível 
identificar o órgão ou a entidade responsável pela 
edição de determinado normativo será mantido a cargo 
do órgão ou entidade atual competente. Os titulares dos 
órgãos e das entidades são os responsáveis por definir 
as competências e o detalhamento dos procedimentos 
para os trabalhos de revisão e consolidação.

O Decreto traz mudanças importantes nas regras 
de publicação dos normativos do Governo Federal. 
Segundo o Artigo 2º agora só serão permitidas três 
modalidades de atos normativos, sendo:

Portarias – atos normativos editados por uma  
ou mais autoridades singulares;
Resoluções – atos normativos editados por  
colegiados; ou
Instruções Normativas – atos normativos que, sem 
inovar, orientem a execução das normas vigentes 
pelos agentes públicos.

O disposto no caput não afasta a possibilidade de 
uso excepcional de outras denominações de atos 
normativos por força de exigência legal; e edição de 
portarias ou resoluções conjuntas. E mais, a numeração 
das normas será sequencial, sem delimitação por ano, 
com previsão de data certa para a entrada em vigor e 
para a produção de efeitos. 

Segundo o secretário especial de Gestão, 
Desburocratização e Governo Digital, Paulo Uebel, 
em reportagem do jornal Valor Econômico, há um 
grande número de normas do setor público que contém 
a chamada “revogação tácita”, que trazia a mensagem 
“revogam-se as disposições em contrário”. Esse 
mecanismo foi proibido por lei complementar ainda 
no fim dos anos 1990, mas nunca houve um pente-fino 
para avaliar as normas que ainda estavam valendo. A 
ideia é fazer com que seja explicitado tudo aquilo que 
os gestores considerarem que teve revogação tácita e 
que ainda é fonte de incerteza jurídica, já que às vezes 
nem mesmo o Estado sabe o que está ou não em vigor. 
As revisões mais avançadas são dos normativos que 
tratam da regulação do cálculo de impacto regulatório 
e das consideradas pelo setor privado como normas 
ultrapassadas, que necessitam de modernização.
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para fomentar a simplificação 
regulatória no Brasil 
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do governo federal  
com a mudança 

A quem caberá a competência 
da análise normativa 



Em atenção ao público interessado em acompanhar as 
atividades da Universidade Corporativa Abramge (UCA) e 
auxiliar no planejamento dos gestores e empresas, a grade 
de cursos, seminários e demais eventos de 2020 já está 
com as datas defi nidas. “A UCA tem como missão difundir 
o conhecimento sobre o trabalho que envolve a Saúde 
Suplementar da maneira mais ampla e completa possível. 
Para isso contamos com o apoio de profi ssionais altamente 
gabaritados no desenvolvimento dos cursos e na difusão 
desse conhecimento”, completa Carlito Marques, presidente 
da Universidade Corporativa Abramge. 

Em parceria com o Centro Universidade São Camilo, 
os cursos de longa duração Master of Business Administration 
Gestão de Planos de Saúde e o MBA Gestão da Promoção 
de Saúde nas Organizações, que também conta com a parceria 
da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), 
já estão consolidados na grade da UCA, tendo treinado e 
disponibilizado mais de 700 profi ssionais com excelência 
ao mercado de Saúde Suplementar, em especial às operadoras 
de planos de saúde. Agora neste ano a UCA tem mais 
uma novidade: a 1ª edição da Pós-Graduação em Gestão de 
Planos de Saúde, que está sendo realizada em Curitiba, no 
Paraná, em parceria com a Sociedade Benefi cente Israelita 
Albert Einstein. 

Carlito Marques afi rma que os eventos organizados pela 
UCA estão com uma enorme procura e bastante concorridos. 
“Em algumas ocasiões tivemos de fazer lista de espera 

UNIVERSIDADE 
CORPORATIVA 
ABRAMGE 

devido à lotação esgotada, inclusive nos seminários 
internacionais”, avisa. 

Desde 2018 a UCA vem realizando Módulos Internacionais. 
O primeiro foi em Oakland, na Baía de São Francisco, 
Califórnia – EUA, em parceria com a Kaiser Permanente.  
“A Kaiser Permanente é uma das líderes do Sistema de Saúde 
norte-americano, com mais de 70 anos de experiência e mais 
de 12 milhões de clientes, com grande destaque na atuação 
em atenção primária à saúde e no seu avançado modelo de 
telemedicina”, informa Carlito. 

A programação do Seminário Kaiser Permanente, que em 
2020 irá para a sua terceira edição, contempla desde o sistema 
integrado de oferta e atenção primária à saúde, liderança e 
autonomia dos médicos, tecnologia da informação e saúde 
digital, gerenciamento de gestão, estratégia e visão, gestão 
voltada à atenção primária e à saúde da população e inovação. 
O encerramento acontece em empresas de destaque com 
atuação em tecnologias voltadas à saúde, da região do Vale 
do Silício, como a Twilio e a Microsoft. 

Neste ano a UCA realizará também, a 2ª edição do Módulo 
Internacional Experiências em Atenção Primária à Saúde 
do Grupo Keralty, em Bogotá, na Colômbia, em parceria 
com a Fundación Universitaria Sanitas. O Grupo Keralty 
é reconhecido como um dos grandes protagonistas na 
transformação e consolidação dos sistemas de saúde dos 
países onde atua, principalmente da América Latina. 

POR DENTRO
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“A UCA detectou a necessidade de ampliar sua 
atuação para fora do Brasil e, desde então, estamos 
em contato com grandes empresas referências 
mundiais na área da Saúde, para proporcionar 
experiências inesquecíveis, moldadas para o 
público brasileiro”, avisa o presidente da UCA. 

Além destes dois cursos, a UCA trará mais uma 
novidade em 2020: o Seminário Internacional de 
Israel com foco em inovação e tecnologia. 

“O mundo está em plena evolução e no que 
depender da UCA todos terão a oportunidade de 
acompanhar essa evolução, conhecer e aprender 
mais sobre o que há de mais moderno no cuidado 
à saúde da população”, finaliza Carlito. 

Para o segmento odontológico está confirmada a 
6ª turma do Excelência em Gestão de Operadoras 
Odontológicas, que ocorrerá no 2º semestre de 
2020. O curso de média duração, com oito módulos 
que totalizam 68 horas, fornece subsídios teóricos 
que possibilitam aos profissionais, inclusive 
cirurgiões-dentistas, trabalhar nas diferentes áreas 
de planos e seguros odontológicos, aprimorando 
e obtendo novos conhecimentos acerca da 
Odontologia Suplementar. 

“A UCA tem como missão difundir  
o conhecimento sobre o trabalho  
que envolve a Saúde Suplementar  
da maneira mais ampla  
e completa possível. ”

PLANEJAMENTO 2020

Carlito Marques
Presidente da Universidade  Corporativa Abramge

Cursos de Longa Duração

Seminários Área Médica 

Acompanhe todos os cursos em www.abramge-uca.com.br 

Módulos Internacionais 

Cursos de curta e média duração

MBAs Gestão de Planos de Saúde e Gestão  
da Promoção da Saúde nas Organizações 
Início: 3/4  
Pós-Graduação em Gestão de Planos  
de Saúde (Einstein) 
Início: 6/3 

Gestão de OPME: 18/3 
Modelos de Pagamento: 17/6 
Análises de Contas Médicas: 15/7 
Gestão de RH e modelos de remuneração: 21/10

APS/Colômbia: 16 e 17/4 
Israel: 7 a 11/6 
Kaiser Permanente: 19 a 21/10

Curso Gestão Jurídica na Saúde Suplementar 
Semana de 30/3 a 4/4   
Curso Gestão de Excelência em Gestão  
de Operadoras Odontológicas
2º Semestre de 2020 

Curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
Maio

Curso de Governança Corporativa 
Setembro
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CONFIANÇA 
QUE PERPASSA 
GERAÇÕES 
Paciente se trata no mesmo 
consultório pelo mesmo 
plano há 20 anos 

A tranquilidade de ter um plano 
odontológico para o caso de precisar 
de um tratamento mais complexo 
ou urgente foi o que levou Regina 
Maria Sampaio de Almeida, de 69 
anos, a procurar este tipo de serviço. 
Antes disso, passou por tratamento 
particular várias vezes e lembra sem 
saudades das altas despesas e da falta 
de previsibilidade. “Vivia trocando 
de dentista para tentar um valor 
mais acessível; mesmo assim, gastei 
quase o preço de um carro naquela 
época”, conta. 

Natural do Rio de Janeiro, ela se 
mudou para a capital paulista depois 
do casamento. Após as duas gestações, 
sentiu que a saúde de seus dentes fi cou 
mais frágil e começou a saga de buscar 
um atendimento adequado em uma 
cidade onde não conhecia muita gente. 
Foi a secretária de um dos dentistas que 
recomendou a ela se informar sobre o 
plano odontológico. 

Foi o que ela fez. Tornou-se cliente 
da Amil Dental. Passados 20 anos, 
continua convicta da escolha. “A 
Odontologia evoluiu bastante; lá atrás, 

não havia tantos recursos como hoje”, 
diz, referindo-se aos procedimentos 
mais radicais pelos quais passou. 
Perguntada a respeito de seu interesse 
em acompanhar as novidades da área, 
comenta com leveza: “Não tem outro 
jeito: minha boca é um problema!”. 
Brincadeiras à parte, a psicóloga, 
que deixou a profi ssão de lado para 
se dedicar exclusivamente à família, 
procura mesmo estar sempre atenta ao 
seu bem-estar bucal. Mais recentemente, 
tem cogitado fazer implante. 

Além de se manter no mesmo plano 
por todo esse tempo, Regina não 
mudou de consultório. Desde o início, 
foi atendida pela dentista Vitoria Régia 
Haddad Paraventi. Após a aposentadoria 
da profi ssional, dois anos atrás, tornou-
se paciente de Cinthia Leandro 
Pereira, que tinha sido aluna de Vitoria 
na faculdade e começou a trabalhar 
com ela anos depois, herdando 

parte de seus pacientes. “São todos 
muito cuidadosos e trabalham com 
excelência”, relata Regina. 

Segundo a paciente, tratamentos de 
canais realizados há mais de dez 
anos foram tão bem feitos que nunca 
demandaram um novo procedimento. 
“Há muita atenção, conversa, as 
dentistas explicam as opções e 
decidimos juntas o que é possível 
fazer em cada situação”. Regina conta 
que tem plena confi ança na equipe, 
o que a levou a continuar fi el já à 
segunda geração. 

“A Vitoria fez questão de que seus 
pacientes continuassem recebendo 
o padrão de tratamento com o qual 
estavam habituados, que é igual 
ao dos que pagam de forma particular”, 
ressalta Cinthia. A dentista diz que, 
no consultório, 60% dos clientes têm 
plano odontológico. 

ACESSO

“A Odontologia evoluiu 
bastante; lá atrás, não 
havia tantos recursos 
como hoje”

REGINA SAMPAIO DE ALMEIDA
Cliente Amil Dental
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procura mesmo estar sempre atenta ao 
seu bem-estar bucal. Mais recentemente, 
tem cogitado fazer implante. 

Além de se manter no mesmo plano 
por todo esse tempo, Regina não 
mudou de consultório. Desde o início, 
foi atendida pela dentista Vitoria Régia 
Haddad Paraventi. Após a aposentadoria 
da profi ssional, dois anos atrás, tornou-
se paciente de Cinthia Leandro 
Pereira, que tinha sido aluna de Vitoria 
na faculdade e começou a trabalhar 
com ela anos depois, herdando 

parte de seus pacientes. “São todos 
muito cuidadosos e trabalham com 
excelência”, relata Regina. 

Segundo a paciente, tratamentos de 
canais realizados há mais de dez 
anos foram tão bem feitos que nunca 
demandaram um novo procedimento. 
“Há muita atenção, conversa, as 
dentistas explicam as opções e 
decidimos juntas o que é possível 
fazer em cada situação”. Regina conta 
que tem plena confi ança na equipe, 
o que a levou a continuar fi el já à 
segunda geração. 

“A Vitoria fez questão de que seus 
pacientes continuassem recebendo 
o padrão de tratamento com o qual 
estavam habituados, que é igual 
ao dos que pagam de forma particular”, 
ressalta Cinthia. A dentista diz que, 
no consultório, 60% dos clientes têm 
plano odontológico. 

ACESSO

“A Odontologia evoluiu 
bastante; lá atrás, não 
havia tantos recursos 
como hoje”

REGINA SAMPAIO DE ALMEIDA
Cliente Amil Dental
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Além da facilidade e da economia, os planos odontológicos 
têm conquistado pacientes que veem valor na prevenção e 
no tratamento regular de problemas bucais, já incluídos na 
cobertura. Muitos deles, como é o caso de Regina, sabem 
que só procurar o dentista em casos graves ou emergenciais 
gera custos mais elevados. Assim, o plano se torna uma 
economia no longo prazo. 

“A manutenção periódica é muito importante para a 
prevenção, profilaxia e controle bucal. Se o paciente fizer 
com a frequência indicada, não dá tempo de ter uma 
doença muito grave e isso evita qualquer problema maior lá 
na frente”, reforça Cinthia. “Meus pacientes são certinhos. 
A secretária liga lembrando após seis meses ou um ano, 
dependendo do caso, e eles não deixam de vir”. 

Regina é uma delas: marca presença pelo menos a cada 
semestre. “Precisamos nos cuidar, ainda mais quando 
ficamos mais velhos; faz parte e o cuidado bucal tem muito 
impacto na autoestima”, ensina. “Se a pessoa não trata 
um quadro simples, não resolve, acaba sofrendo com um 
problema maior e uma despesa maior ainda, quando não 
tem que perder o dente. Em alguns casos, é irreversível.” Seu 
marido, filhos e nora aprenderam a lição e também utilizam 
o plano, que é familiar. “O valor encaixa bem nas despesas 
mensais e não precisamos fazer nenhum planejamento à 
parte para contemplar esse cuidado”, finaliza a beneficiária.
 
Essa história real demonstra o porquê das pessoas 
estarem tomando conhecimento e aderindo aos planos 
odontológicos. O número de beneficiários tem crescido a 
uma taxa média de 5% ao ano e, mantido este percentual, em 
menos de 15 anos o segmento odontológico poderá ter mais 
usuários do que o plano médico. Além disso, a facilidade 
na contratação de um plano individual ou familiar por 
meios digitais (confira mais na página 24) e a ampla oferta 
de cirurgiões-dentistas credenciados em todo o território 

“A manutenção periódica é muito 
importante para a prevenção, profilaxia 
e controle bucal. Se o paciente fizer com 
a frequência indicada, não dá tempo de 
ter uma doença muito grave e isso evita 
qualquer problema maior lá na frente”

CINTHIA LEANDRO PEREIRA 
Cirurgiã-dentista

nacional que possibilitam inúmeros tratamentos cobertos 
pelo rol de procedimentos para a prevenção e manutenção 
da saúde bucal, contribuem, e muito, para que esta adesão 
aumente ainda mais. 

PREVENÇÃO DE PROBLEMAS  
E DE CUSTOS 
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a vivida nos últimos anos no país. 
Por outro lado, o crescente acesso dos 
consumidores à internet, unindo pessoas 
com os mesmos problemas de consumo, 
vem mudando bastante o relacionamento 
entre clientes e empresas, que precisam 
se adaptar a esta realidade.

Após 20 anos de regulação, é 
necessário avaliar o estoque regulatório 
e os resultados obtidos, buscando a 
simplificação, desburocratização e 
modernização do arcabouço normativo. 
Também é chegada a hora de aplicarmos 
a regulação responsiva, com novas 
regras para o acompanhamento de 
desempenho das operadoras de planos 
de saúde e incentivos à melhoria da 
qualidade na prestação de serviços. 
Entre as iniciativas implementadas 
recentemente pela ANS já alinhadas a 
este cenário podemos citar a adoção de 
boas práticas de governança corporativa 
pelas operadoras, com ênfase em 
controles internos e gestão de riscos 
(RN nº 443).

O que esperamos alcançar é a excelência 
de cada ator do setor no papel que 
lhe cabe: operadoras sendo gestoras 
de saúde; empresas contratantes, 
cogestoras; prestadores de serviços 
em saúde, produtores de cuidado; e 
beneficiários, usuários com consciência 
e autonomia.

A ANS E O FUTURO DAS 
AGÊNCIAS REGULADORAS
POR PAULO REBELLO*

PAULO REBELLO É DIRETOR DE NORMAS E HABILITAÇÃO 
DAS OPERADORAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR (DIOPE/ANS)

Em 2020, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
completará 20 anos – sua 

criação se deu pela Lei nº 9.961, de 
28 de janeiro de 2000, dois anos após 
a Lei nº 9.656/1998, que estabeleceu o 
marco regulatório do setor. Iniciadas 
no final da década de 90, as agências 
reguladoras se consolidaram no Brasil 
como agentes disciplinadores do 
Estado e do setor privado na concessão 
de serviços, definindo as obrigações e 
os direitos de cada parte, garantindo, 
assim, segurança ao consumidor.

Com a criação da ANS, o mercado de 
planos de saúde passou a ser fiscalizado 
e a seguir normas e diretrizes. No 
âmbito econômico-financeiro, a 
ANS estabeleceu a segmentação das 
operadoras, a exigência de planos 
de contas, o envio de informações 
periódicas, a publicação de balanços e 
a constituição de garantias financeiras. 
Nessas quase duas décadas, a ANS 
se empenhou para sistematizar os 
dados do setor e definir as regras 
de funcionamento das operadoras, 
promovendo a defesa do interesse 
público. Nesse processo, a proteção do 
beneficiário de plano de saúde sempre 
foi uma prioridade, por ser o elo mais 
vulnerável do sistema.

Entre os avanços na assistência ao 
beneficiário após a criação da ANS, 
podemos citar: cobertura mínima 
obrigatória para todas as doenças 

da CID; manutenção do plano em 
caso de demissão sem justa causa 
ou aposentadoria; limitação de prazos 
máximos de carência e de atendimento; 
direito à portabilidade de carências; 
regras para definição de reajuste 
dos contratos; proibição de negativa
de clientes por conta de deficiência, 
doença ou idade; e proibição da 
suspensão ou rescisão unilateral do 
contrato individual.

O novo marco legal das agências 
reguladoras, fundamentado na Lei nº 
13.848/2019, traz uma série de inovações 
e avanços com vistas à melhoria da 
qualidade regulatória no Brasil, o que 
exige das agências a elaboração de 
instrumentos de gestão, projetos e ações 
específicas que farão parte de um novo 
modelo de governança a ser seguido. 
Podemos dizer que o papel das agências 
se tornou ainda mais importante, assim 
como o compromisso de cada uma com 
seus entes regulados.

Para os próximos anos, diante das novas 
tecnologias e do rápido envelhecimento 
populacional, são urgentes as soluções 
para viabilizar o acesso aos serviços 
de assistência à saúde, principalmente 
em tempos de crise econômica como 
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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.
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assim, segurança ao consumidor.

Com a criação da ANS, o mercado de 
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e a seguir normas e diretrizes. No 
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13.848/2019, traz uma série de inovações 
e avanços com vistas à melhoria da 
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exige das agências a elaboração de 
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modelo de governança a ser seguido. 
Podemos dizer que o papel das agências 
se tornou ainda mais importante, assim 
como o compromisso de cada uma com 
seus entes regulados.

Para os próximos anos, diante das novas 
tecnologias e do rápido envelhecimento 
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A força da transparência, ética e 
inovação na transformação do segmento

Mais de 300 participantes, entre empresários, executivos 
e gestores de planos odontológicos e médicos estarão 

presentes na 15ª edição do SIMPLO.

Não �que de fora, inscreva-se e participe do evento mais 
impactante da odontologia suplementar.

Realização Apoio Institucional

Dias 07 e 08 de maio de 2020
Centro Fecomércio de Eventos - R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista - São Paulo/SP
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