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A saúde nos tribunais

J

udicialização, uma palavra tão infame que nem aparece nos dicionários. Ainda assim,
ela nunca esteve tão na moda. Basta uma espiada no noticiário para constatar. É
judicialização da política, dos conflitos trabalhistas, da educação... A lista vai embora.

anos que a famigerada judicialização da saúde – tema da reportagem de capa da revista que
está em suas mãos [1].
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Nenhum desses fenômenos, contudo, rendeu mais notícias nos últimos quatro ou cinco
[1]

Os números impressionam. Brasil afora, são mais de 400 mil as ações judiciais em curso
neste exato momento, envolvendo tanto o sistema público quanto a saúde suplementar.
Ninguém discute, por óbvio, o direito que todo cidadão tem de recorrer à Justiça na
defesa dos seus direitos. O problema é que os tribunais vêm sendo cada vez mais usados
a sobrevivência das operadoras de planos de saúde. Por que isso acontece? Quais são os
prejuízos para a sociedade? Como reverter a situação? As respostas para essas e outras
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de maneira indevida, provocando rombos assustadores nos cofres públicos e ameaçando

perguntas estão entre as páginas 18 e 23.

[2]
[3]

Outro assunto dos mais atuais – e igualmente relevante para o setor – é o da
incorporação de novas tecnologias e medicamentos, algo essencial para a evolução da
nem sempre criteriosa como ela é feita. Vale lembrar que investimentos mal planejados
em equipamentos de ponta ou remédios ultramodernos não necessariamente significam
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assistência à saúde. O dilema, no entanto, está no alto custo dessa incorporação e na forma

uma melhora no serviço de saúde oferecido à população. Essa é apenas uma das questões
abordadas em outra das reportagens desta edição, entre as páginas 24 e 27 [2].
O tema da nossa terceira matéria são os investimentos em tecnologia da informação.
Ainda que tímidos entre as operadoras brasileiras, eles são considerados estratégicos,
pois aproximam as empresas de seus clientes e proporcionam maior segurança à gestão
do negócio [3]. Para concluir esta breve apresentação, vale destacar, também, a ótima

[4]

entrevista concedida pelo economista Paulo Furquim, professor do Insper, que fala, entre
outros assuntos, sobre as mudanças necessárias no sistema de saúde brasileiro para torná-lo
mais eficiente [4], e a cobertura do Congresso Abramge/Sinog, no qual gestores públicos,
saúde suplementar brasileira.
Boa leitura.

renato pizzutto

operadoras e especialistas foram unânimes ao apontar para a urgência de mudanças na
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Páginas azuis

As regras do jogo
Paulo Furquim, economista e professor do Insper, fala sobre as mudanças
que podem tornar o sistema de saúde brasileiro mais racional e eficiente

O

economista Paulo Furquim dedicou uma parte considerável de sua
carreira à área de regulação e concorrência. No meio acadêmico e
no ambiente empresarial, estudou a relação entre o Estado e o setor
privado para entender o modo como as corporações concorrem e o
tipo de regras a que são submetidas. Nessa área, desenvolveu trabalhos sobre o sistema de saúde e outros setores essenciais para o desenvolvimento socioeconômico
do país. Durante quatro anos, como conselheiro do Cade (Conselho Administrativo
de Defesa Econômica), ele imergiu nas questões da saúde ao participar de diversos
casos envolvendo as relações entre cooperativas de médicos, hospitais e outros atores
do sistema. Até que a vida acadêmica o levou para a sala de aula. Hoje no Insper,
Furquim dá aula de regulação e defesa da concorrência na graduação. No mestrado, fala sobre estratégia competitiva, com foco maior no ambiente empresarial. E,
no doutorado, ministra em inglês uma aula chamada Institutional Environment,
na qual aborda “as regras do jogo”. Ele explica: “De modo bem abrangente, a aula
explora a seguinte questão: como as regras do jogo influenciam o desenvolvimento
de um país”. Respostas? É sobre isso que ele fala na entrevista a seguir.
Fotos: Renato Pizzut to
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Visão Saúde – Cerca de 75% dos brasileiros dependem
exclusivamente do SUS e os 48 milhões restantes têm
acesso a algum plano de saúde médico-hospitalar. É
possível que os sistemas público e privado coexistam de
forma racional e eficiente?
Paulo Furquim – A existência dos dois sistemas parece uma solução adequada para a estrutura da sociedade
brasileira, que é bastante desigual e relativamente pobre
em termos de renda média. Nesse sentido, foi um sucesso
o SUS conseguir a universalidade da assistência à saúde,
o que é muito raro para um país com os nossos indicadores e uma população que demanda por serviços de
maior qualidade. Ao mesmo tempo, existe um grupo de
prestadores de serviços de saúde no setor privado aptos a
cumprir esse papel, por isso acho absolutamente razoável
a convivência entre os dois sistemas. Mas é fato também
que há uma série de elementos que podem ser aprofundados na relação entre os setores público e privado.
Quais seriam esses elementos?
Na saúde suplementar, um eixo fundamental é a mudança
das relações de contratação entre beneficiários, planos de
saúde e prestadores de serviços. Hoje, o modelo de contratação induz ao desperdício e, em algumas situações extremas, premia o mau comportamento no meio médico, um
comportamento deplorável de indivíduos que têm lucrado
com a ignorância alheia, inclusive prejudicando a saúde do
beneficiário. Outro eixo importante é o empoderamento
do consumidor, ou seja, oferecer informação e capacidade
de escolha para o beneficiário, mas também dar a ele uma
pequena parte do ônus por meio dos modelos de coparticipação. Existe ainda um terceiro eixo que é a relação com
o judiciário, um ator que desempenha um papel muito
importante no setor. Atualmente, o judiciário tem uma
participação tão intensa na saúde que acaba determinando alocações relevantes dos recursos, tanto no SUS quanto
na saúde suplementar. A judicialização explica parte da
elevação de custos do sistema, que são, em última análise,
repassadas para os beneficiários e contribuintes.
Quando o senhor fala em mudanças no modelo de
remuneração dos serviços de saúde, quais são as
alternativas mais adequadas para o contexto brasileiro?
Esse é um arranjo complexo, em que você precisa combinar diferentes formas de pagamento pelos serviços.
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Na saúde suplementar,
um eixo fundamental
é a mudança das relações de
contratação entre beneficiários,
planos de saúde e prestadores
de serviços. Hoje, o modelo de
contratação induz ao desperdício
e premia o mau comportamento
no meio médico”

Uma boa referência para o Brasil é o DRG (Diagnosis
Related Group) europeu, de países como a Suécia e a
Inglaterra, que estabelece um preço fixo para o grupo
de procedimentos em que se tem uma predição razoável do que vai acontecer. Olhe o caso do parto de uma
mulher entre 20 e 35 anos, por exemplo. É possível saber
com antecedência quais são as internações e necessidades para atendê-la bem, e com isso estimar um valor
para o serviço prestado. Dessa forma, o hospital internaliza o controle do processo e tem um incentivo para
ser o mais eficiente possível. Porque ele tem condições
muito melhores de fazer isso do que o beneficiário ou o
próprio plano de saúde. Ele passa a ter o ônus do desperdício e, com isso, vai controlar melhor a indicação de
cirurgias desnecessárias e coisas do tipo.
Que outras características o senhor destacaria no DRG?
Na base de tudo, você tem um sistema de informação
que permite que se saiba mais de cada indivíduo que recorre ao sistema de saúde. Isso possibilita que o médico
acesse o histórico de saúde do paciente na hora da consulta, como se fosse um prontuário único da pessoa. A
qualidade do diagnóstico aumentaria muito com isso e
a prescrição de exames iria no sentido inverso, ajudando
também a tornar o sistema mais eficiente.
No curto prazo, qual deve ser a prioridade do setor
para resolver o problema do financiamento?
No curtíssimo prazo, nós temos um grande problema e
aí eu tenho uma resposta que pode ser polêmica. A saúde
suplementar tem um papel relevantíssimo no provimento
do serviço de saúde, mas perdeu beneficiários por incapacidade de pagamento e por causa do desemprego. No
SUS, a crise econômica reduziu substancialmente os recursos, ao mesmo tempo em que a demanda pelo serviço
aumentou. Se a gente junta essas duas coisas, a conta não
fecha. Isso tudo para colocar a conclusão, triste e inescapável, de que, no curtíssimo prazo, vejo com bons olhos a
volta de um imposto que seja específico e provisório para
a saúde. Vivemos uma situação de crise, é quase um estado de guerra. Por isso é muito importante que o imposto
seja necessariamente provisório, caso entre em vigor.
O número de processos judiciais na área de saúde
cresceu significativamente nos últimos anos.

A judicialização explica
parte da elevação de
custos do sistema, que são, em
última análise, repassadas para
os beneficiários e contribuintes”
Como lidar com essa questão sem ferir o direito de
acesso à saúde das pessoas?
O direito de acesso é algo indiscutível e inegociável. O
problema está no modo como o juiz decide. Hoje eles
decidem com uma ênfase muito grande no problema
individual, em detrimento do problema coletivo. Precisamos do judiciário para fazer cumprir os contratos, e
isso é altamente em favor da organização do sistema de
saúde. Mas tem o lado ruim também, que é o ponto
em que mesmo um juiz muito bem intencionado pode
decidir em favor de um indivíduo e em prejuízo da sociedade. Esse efeito pode ser muito perverso e acabar
beneficiando a parcela mais rica da população. Num
país com a concentração de renda que nós temos, isso é
grave. Um poder como o judiciário ter um efeito regressivo dessa ordem é algo preocupante.
As fraudes e abusos também são problemas
comuns no setor, como mostram alguns casos
recentes de superfaturamento na compra de materiais.
Como combater esse tipo de problema?
Eliminar a fraude por completo só eliminando o caráter humano. É uma ficção. Mas temos hoje um quadro
absurdo, em que o mau comportamento é premiado, e
o bom comportamento, punido. O que a gente precisa
mexer é na regra desse jogo. Isso começa com coisas
muito simples. A própria mudança no sistema de pagamento já teria um efeito de reduzir a ocorrência de
fraudes. Hoje em dia, há hospitais que têm o seu lucro
majoritário derivado da venda de materiais com preço
inflado. Isso já gera uma distorção muito grande, porque
quanto mais material o hospital vender, mais ele vai ganhar. Se você coloca um DRG funcionando bem, com
um sistema de informação muito apurado, o incentivo
do hospital será comprar o material da forma mais eficiente possível para reduzir os seus custos.
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Cuide bem da sua boca
O cuidado com a saúde bucal pode significar
muito mais do que dentes brancos e um sorriso
bonito. Especialistas garantem que uma boca
descuidada pode ser porta de entrada para uma
série de enfermidades, incluindo problemas graves
no coração, nos rins, nos pulmões e no aparelho
digestivo. Estima-se, por exemplo, que até 40%
dos casos de endocardite (infecção nas válvulas
cardíacas) estejam relacionados com doenças
periodontais prévias. As bactérias da boca caem
na corrente sanguínea, são transportadas até o
coração, alojam-se nas válvulas e dão origem ao
problema. Tudo isso pode ser evitado, porém,
com a correta higienização diária e visitas
periódicas ao odontologista.
Foto: Shutterstock
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Sinog recicla

Campanha gera benefícios ambientais e sociais a partir de tubos de pasta de dente
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para muitos fins e evitando o desperdício.
Para esse processo, é importante que o
tubo esteja com a tampa e tenha a menor
quantidade de resíduos possível”, explica
Adriano David, diretor da Ecofour.
A doação desses artefatos e materiais para construção vai colaborar com
os projetos sociais da ONG Unas, que
tem quase 40 anos de atuação.
Suas atividades beneficiam diretamente mais de 9 mil pessoas,
por meio de 50 programas nas
áreas de educação, saúde, moradia, cultura, esporte e assistência social.
Além do impacto social positivo, a campanha visa reduzir a
quantidade de tubos de pasta de
dente enviados para aterros sanitários. O produto é feito 75%
de plástico e 25% de alumínio,
componentes que podem poluir
solo e lençol freático, se descartados de forma inadequada.
“O Sinog é uma entidade
com forte atuação e representatividade no setor odontológico e queremos, por meio desse
projeto, conscientizar o cidadão
sobre a importância do descarte
correto dessas embalagens e os
benefícios que isso pode gerar
ao meio ambiente, além de originar produtos que vão contribuir
para comunidades carentes”,
enaltece o presidente do Sinog,
Geraldo Almeida Lima.

Os coletores do material usado foram produzidos com tubos de pasta
dental e ficarão disponíveis até fevereiro
de 2017 na cidade de São Paulo, até
o momento, em cinco endereços, um
na Unibes Cultural e os demais nas Sedes ONG UNAS. Mais informações em
www.sinog.com.br/recicla.

Coletores de tubos
usados de pasta
de dente estarão
disponíveis até
fevereiro de 2017
em diferentes
pontos da cidade
de São Paulo

divulgação

A

pós cuidar dos seus dentes, cuide
do meio ambiente e beneficie pessoas carentes. Esse é o espírito da
campanha Sinog Recicla, lançada em setembro, que estimula a reciclagem de tubos vazios de pasta de dente, para serem
usados posteriormente como insumo da
fabricação de itens da construção civil e
móveis, como telhas, revestimentos, pias,
bancos, mesas, cadeiras e armários.
A campanha faz parte das comemorações dos 20 anos do Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de
Grupo (Sinog), a entidade que representa as operadoras de planos odontológicos no Brasil.
Os tubos arrecadados serão destinados à empresa Ecofour, que há seis anos
transforma embalagens descartadas em
matéria-prima e desenvolve a fabricação de móveis obedecendo as normas e
licenças ambientais. Todos os itens produzidos com o material da campanha
serão doados para a ONG Unas – União
de Núcleos, Associações dos Moradores
de Heliópolis e Região, responsável por
criar programas para o desenvolvimento
integral e a melhoria da qualidade de vida
dos moradores da comunidade carente
de Heliópolis, na cidade de São Paulo, de
aproximadamente 200 mil habitantes.
“O tubo de pasta de dente é um excelente artefato de reciclagem em função de
suas inúmeras características técnicas,
que fazem com que o material, após a reciclagem, substitua madeira, fórmica, revestimentos e forros, podendo ser usado

Cerco à máfia
das próteses

A
shutterstock

história já é conhecida do grande público: médicos recebem propina de fabricantes de órteses e próteses para induzir o uso desnecessário de
seus produtos, uma prática que se espalha pelo
país. Além de causar riscos à saúde dos pacientes, esse tipo de crime já gerou gastos desnecessários estimados em cerca de R$ 3 bilhões.
Para reforçar o combate a essa máfia, a
Abramge ingressou com ações na justiça dos Estados Unidos contra oito empresas do ramo com
sede naquele país e que atuam no Brasil, inflando
seu faturamento por meio do conluio com médicos. Em cada uma das ações, a entidade pede
indenização de US$ 5 milhões a US$ 10 milhões,
para cobrir parte dos gastos de operadoras de planos de saúde prejudicadas pelo esquema.
“Mais do que o ressarcimento, queremos uma
mudança de postura”, afirma Pedro Ramos, diretor da Abramge.

Boas e más notícias
Enquanto planos odontológicos quebram marca
histórica, médico-hospitalares seguem caindo

O

s planos de saúde exclusivamente odontológicos superaram, em julho de
2016, a marca de 22 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Em doze
meses, houve expansão de 1,8% nessa modalidade, com 388,4 mil novos
vínculos. Por outro lado, os planos médico-hospitalares perderam 3,4% do total
de beneficiários no mesmo período, considerando todo o conjunto do mercado de
operadoras de planos de saúde (seguradoras, medicinas de grupo, autogestões,
cooperativas e filantrópicas). Os dados constam da Nota de Acompanhamento
de Beneficiários (NAB), boletim mensal divulgado pelo Instituto de Estudos de
Saúde Suplementar (IESS).
Na modalidade exclusivamente odontológica, o destaque positivo foi a região
Norte, com aumento de 6,1%, e o desempenho mais fraco foi registrado no Sudeste, que apresentou retração de 1,8%. As medicinas de grupo, representadas
pela Abramge, puxaram o resultado global para cima, com evolução positiva de
28%, atendendo a um total de 4,6 milhões de pessoas.

Foi o valor total acumulado, às 18h48 do dia 10 de outubro,
das despesas em 2016 dos planos médico-hospitalares com
assistência à saúde de seus beneficiários. Para acompanhar a
evolução desse custo em tempo real, consulte www.abramge.com.br

shutterstock

R$ 100 bilhões

Pela primeira vez, Abramge entrou com ações na justiça dos
EUA requerendo indenizações da máfia das próteses
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Impactos do
envelhecimento da
população na saúde
suplementar em 2030

59,4 milhões

Mapa dos beneficiários de planos de saúde
Evolução de julho de 2015 a julho de 2016 (em %) – por região
Legenda
planos
médicohospitalares

de brasileiros terão planos
de saúde médico-hospitalares

Norte

em relação a 2014

6,6 6,1

+18%

planos
exclusivamente
odontológicos

Nordeste

R$396,4 bilhões

1,2 3,3

serão os gastos assistenciais
das operadoras*

+272,8%
em relação a 2014

349,1 milhões
de consultas serão realizadas
por meio dos planos

+17,8%
em relação a 2014

10,7 milhões
de internações em planos
médico-hospitalares

+30,5%
em relação a 2014

Centro-oeste

0,1 1,7
Sudeste
Sul

4,1 milhões

de internações na faixa etária
acima de 59 anos

+105%
em relação a 2014

*cenário que considera correção pelo Índice de
Variação do Custo Médico-Hospitalar (VCMH/IESS)
Fonte: Instituto de Estudos da Saúde Suplementar (IESS)
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4,3 1,8
2,2 1,8

Brasil

3,4

1,8

PREMIAÇÃO | Em cerimônia realizada no dia 18 de agosto, a revista Healthcare Management reconheceu a Abramge
Nordeste com o prêmio “Líderes da Saúde 2016”, por sua atuação no setor de saúde nas regiões norte e nordeste do
Brasil. A homenagem foi recebida pelo presidente da Abramge-NE, Flávio Wanderley. Na mesma premiação, o Hapvida
Sistema de Saúde, associado da Abramge, foi destaque na categoria “Empresa Líder em Saúde Suplementar”.

Diferentes opiniões sobre a
possibilidade de haver planos
de saúde mais acessíveis
“Estamos discutindo cobertura,
não qualidade. Se a cobertura
é menor, o valor é menor e as
pessoas podem ter mais acesso”
Ricardo Barros, ministro da Saúde,
a Folha de São Paulo - 05/8/2016

“A oferta de um plano de saúde
popular poderá abrir novas portas
para o ingresso de beneficiários na
saúde suplementar e propiciar uma
alternativa para o retorno de indivíduos
que perderam seus planos empresariais
diante do aumento do desemprego”
Pedro Ramos, diretor da Abramge,
a Apólice - 1º/8/2016

“O modelo de hoje está insatisfatório
porque expulsa grande parte da
população pela incapacidade de
pagamento. Precisamos adaptar
o produto a essa capacidade”
Solange Beatriz Mendes, presidente
da Federação Nacional de Saúde Suplementar
(FenaSaúde), ao El País - 02/8/2016

“Acho que a política do ministério
não deveria ser fragmentar mais o
sistema, mas estruturar a rede básica
e secundária do próprio SUS para dar a
atenção de forma mais rápida”
shutterstock

Walter Cintra Ferreira Junior, professor

e coordenador do curso de especialização em
administração hospitalar e de sistemas de saúde da
Fundação Getulio Vargas (FGV), a Exame - 18/7/2016
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A verdade por trás de um mito

Diferentemente do que parte dos consumidores imagina, os planos de saúde
não estão no topo do ranking nacional de reclamações dos Procons

Os principais alvos dos consumidores em 2015
Os planos de saúde aparecem na 17ª posição, com cerca de
32 mil demandas registradas pelos Procons ao longo do ano

Telefonia celular 1º
Telefonia fixa 2º

338.247
241.311

Cartões de crédito 3º
TV por assinatura 4º

183.846
174.676

Bancos comerciais 5º

144.138

Aparelhos celulares 6º
Energia elétrica 7º

117.237
94.183

Financeira 8º
Móveis 9º
Planos e seguros de saúde* 17º

76.551
62.311
31.990

* Soma dos planos e seguros de saúde
Fonte: Elaborado pelo Sistema Abramge/Sinamge/Sinog com base nos dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec)

Participação no todo
Consultas e reclamações relacionadas
aos planos de saúde representaram
1,1% DO TOTAL no ano passado

Análise setorial

1,1%

Em 2015, o setor da Saúde Suplementar
apresentou QUEDA DE 0,2%* no número
de consultas e reclamações registradas
nacionalmente pelos Procons

13,4%

+43,5%

9,5%

68,7%
Telefonia celular
Telefonia fixa
Cartões de crédito
Planos de saúde
Outros segmentos
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7,3%

+23,6 %

+2,9%

+0,7%
-0,2%

Concessionárias de energia elétrica
Operadoras de telecomunicações
Varejo
Bancos
SAÚDE SUPLEMENTAR
* Entre 2014 e 2015, houve queda de aproximadamente 0,15%
no número de beneficiários de planos de saúde em todo o país

Na lista das 50 empresas
mais demandadas pelos
consumidores no
ano passado, NENHUMA
pertence ao segmento
da Saúde Suplementar

Os planos de saúde
apareceram entre os 10
assuntos mais demandados
pelos consumidores em
APENAS UM dos 26 estados
do país: o Amapá

Das 10 operadoras de
planos de saúde mais
demandadas em 2015,
APENAS TRÊS apresentaram
índice de solução
pior que o de 2014

Fonte: Sistema Nacional de Informações
de Defesa do Consumidor (Sindec)

Fonte: Sistema Nacional de Informações
de Defesa do Consumidor (Sindec)

Fonte: Sistema Nacional de Informações
de Defesa do Consumidor (Sindec)

OS NÚMEROS MAIS RECENTES

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Atendimentos
realizados pela
Agência Nacional
de Saúde Suplementar
(ANS) por 100 mil
beneficiários de planos
de saúde privados
contabilizados no
primeiro semestre
de 2016

O índice de solução preliminar médio* no setor
da Saúde Suplementar foi SUPERIOR A 78% em
2015, o terceiro melhor entre os setores analisados
nacionalmente pelos Procons
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Operadoras de telecomunicações
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81,7%
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Fonte: SIB/ANS/MS
(06/2016) e SIF/ANS/MS
(20/07/2016)
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80,5%
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Bancos
Saúde suplementar
78,4%

Varejo

DF
GO

77,3%
MG
ES

MS
SP

RJ

77,1%

Indústria

PR

76,9%
SC

até 30 atendimentos
de 31 a 50 atendimentos
de 51 a 70 atendimentos
de 71 a 100 atendimentos
mais de 100 atendimentos

Concessionárias de energia elétrica

Transporte aéreo

RS

73,6%
*Demandas do consumidor solucionadas pela empresa imediatamente
após o recebimento de uma notificação do Procon, sem a necessidade
de instaurar um processo administrativo

A AVALIAÇÃO DOS CONSUMIDORES
Pesquisas recentes, feitas por dois dos mais respeitados institutos de pesquisa do país,
revelam que a maioria dos usuários está satisfeita com seus planos de saúde

7%

8%

18%

26%

Ibope
iess*
75%

Satisfeito /
Muito satisfeito
Mais ou menos
satisfeito
Pouco satisfeito /
Nada satisfeito

*Maio de 2015. Pesquisa encomendada pelo Instituto de
Estudos da Saúde Suplementar (IESS)

6%

Datafolha
apm **
66%

Satisfeito /
Muito satisfeito
Mais ou menos
satisfeito
Insatisfeito /
Muito insatisfeito

*Julho de 2015. Pesquisa encomendada pela Associação Paulista
de Medicina (APM) com pessoas que usaram plano de saúde nos
últimos 24 meses. Considerou respostas múltiplas

36%

Datafolha
cfm***
56%
Bom / Excelente
Regular
Ruim / Péssimo

*Setembro de 2015. Pesquisa encomendada pelo
Conselho Federal de Medicina (CFM)
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Problema de
primeira ordem
A judicialização da saúde subverte o uso
racional dos recursos disponíveis, comprometendo
a execução de políticas públicas e ameaçando
a sobrevivência das operadoras

D

ois conhecidos conversam sobre amenidades quando um
deles, executivo de uma empresa, comenta sobre um problema que está enfrentando.
– Terei de fazer uma cirurgia cardíaca, não prevista no contrato do
meu plano de saúde.
– Ora, por que você não adapta o plano e paga uma diferença pelo
upgrade?
– Não há necessidade. Eu consigo uma liminar na Justiça e pronto.

O breve diálogo que você acaba de ler não é
ficção, ele ocorreu de verdade. E com um detalhe, no mínimo, curioso. Quem conversava
com o executivo era ninguém menos que Pedro Ramos, um dos diretores da Associação
Brasileira de Planos de Saúde (Abramge).
Para ele, esse episódio traduz com clareza
desconcertante um dos mais graves problemas enfrentados hoje não só pelas operadoras, mas também pelo sistema público de
saúde: o da judicialização. “Muita gente está
indo aos tribunais buscar aquilo a que não
tem direito”, afirma Ramos. “Desse jeito, o
sistema vai acabar entrando em colapso.”
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Ninguém questiona o direito de se recorrer a um juiz para garantir o que nos é devido como consumidores ou cidadãos. Até
porque muitas das ações judiciais em curso
neste exato momento são procedentes – derivadas, por exemplo, do descumprimento
da lei ou de uma cláusula contratual. Mas é
fato que os abusos cometidos por meio desse
instrumento também são muitos e ameaçam a sustentabilidade do setor. “A judicialização se transformou num problema de
primeiríssima ordem”, diz o professor Paulo
Furquim, coordenador do Núcleo de Regulação e Concorrência do Insper. “O volume
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de demandas judiciais subverte o uso racional dos recursos,
provocando distorções que comprometem as políticas públicas, colocam em risco a saúde suplementar e vão contra
o interesse coletivo.”
Os números da judicialização impressionam. De acordo com o último levantamento realizado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), o total de processos envolvendo
assistência à saúde, tanto pública quanto privada, já ultrapassava 400 mil em todo o país. Não espanta, portanto, que
esse fenômeno represente forte impacto no caixa das operadoras. Segundo um levantamento da Abramge, o gasto do
setor para atender a demandas judiciais praticamente dobrou em apenas dois anos, saltando de R$ 558 milhões em
2013 para R$ 1,2 bilhão em 2015. Nas contas da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cerca de um quarto desse montante foi consumido com procedimentos não
previstos em contrato, ou seja, aos quais os consumidores,
pelo menos em tese, não teriam direito.
No setor público, a situação é igualmente preocupante. As despesas do SUS com ações judiciais cresceram
176% entre 2012 e 2015, passando de R$ 367 milhões para
R$ 1,013 bilhão. No ano passado, uma única decisão da
Justiça custou aos cofres públicos a bagatela de R$ 3,6 milhões. E esse não foi um caso isolado. Pelo menos 38 brasileiros que recorreram ao Poder Judiciário em 2015 conseguiram, por meio do SUS, tratamentos cujo valor supera
R$ 1 milhão. Diante desse quadro, o ministro da Saúde,

Ricardo Barros, declarou recentemente que uma das suas
prioridades à frente da pasta será o combate à judicialização. “Somando o desembolso de estados e municípios, a
pasta estima que o valor chegue a R$ 7 bilhões neste ano”,
disse o ministro em evento realizado pelo jornal Folha de
S.Paulo. “O gasto [com ações judiciais] cresce exponencialmente e desarruma o planejamento. Esse ano, no âmbito
federal, a projeção é que alcance R$ 1,6 bilhão. Fazemos
uma política de saúde, construímos todo um planejamento
e as decisões judiciais mudam tudo.”
Cifras assim, tão superlativas, demonstram que a judicialização, além de um problema gigante, pode também
ser interpretada como um tiro de grosso calibre disparado
contra o pé da sociedade como um todo. Afinal, trata-se de
um péssimo negócio para os gestores públicos, obrigados a
lidar com imprevistos orçamentários, e para a maior parte
dos usuários do SUS, que veem ações judiciais drenando
um dinheiro que originalmente seria utilizado para o atendimento de milhares de pessoas e, caso necessário, poderia
ser investido em novos equipamentos ou na construção de
mais unidades de atendimento à população. Ruim também para as operadoras de planos de saúde, que assistem ao
estrangulamento das suas já combalidas margens de lucro,
e para a maioria absoluta dos clientes dessas empresas, que
acabam pagando o pato com o repasse desse custo para as
mensalidades. Em suma: excluindo-se aqueles “poucos”
beneficiados pelos tribunais, todo mundo sai perdendo.

HÁ REMÉDIO PARA TUDO
Um dos caminhos para equacionar o problema
da judicialização, apontado unanimemente
pelos especialistas no tema, é a criação de
comitês técnicos de apoio às decisões judiciais.
Em alguns tribunais do país, eles já existem,
como acontece em São Paulo e Minas Gerais.
O comitê paulista, denominado Núcleo de Apoio
Técnico e de Mediação (NAT), foi criado em
2015 para analisar pedidos de concessão de
liminares, propor soluções amigáveis e oferecer
aos magistrados informações técnicas da área
de saúde. Já o núcleo do tribunal mineiro surgiu
um pouco antes, em 2012, e desempenha
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basicamente as mesmas funções. Formados
por médicos e outros profissionais do setor,
os NATs municiam o juiz com informações
técnicas sempre que necessário, antes que
ele tome sua decisão. Seus integrantes
avaliam questões as mais variadas,
como a real urgência de determinado
atendimento ou a relação custo-benefício
de determinado medicamento.
Outras duas medidas salutares, segundo
os juristas, são as varas especializadas em
direito à saúde, como as cinco recentemente
instituídas nas cidades de Curitiba e Porto

Alegre, e a ampliação do diálogo entre poder
público, operadoras e consumidores, com
forte investimento em conciliações préprocessuais. Mas há quem enxergue essas
medidas como mero paliativo. É o que pensa,
por exemplo, a advogada Lenir Santos.
“Comitês técnicos, varas especializadas e
pré-conciliação ajudam bastante, mas não
atacam a causa do excesso de ações na
Justiça. O problema central, na verdade,
é a inadequação dos serviços existentes
às necessidades da população. Isso vale,
sobretudo, para o sistema público de saúde.”
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INSEGURANÇA JURÍDICA
Ainda que exista fundamento legal para muitas das
ações movidas na Justiça, os especialistas da área são
unânimes ao afirmar que o volume crescente de processos é uma anomalia, sintoma inequívoco de algo está
errado. A situação é agravada pelos inúmeros abusos
observados entre essas ações. Há quem recorra à Justiça
para exigir itens os mais inusitados, tais como xampu,
água de coco, fraldas, lenços umedecidos... Até um filtro
de barro, acredite, já foi objeto de ação judicial. Outros
buscam nos tribunais acesso a tratamentos caríssimos,
ainda que de eficiência questionável, ou medicamentos
experimentais que nem foram aprovados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
“Eu mesmo já enfrentei situações desse tipo”, diz
o advogado Geraldo Luiz Vianna, professor de Direito
Constitucional e Administrativo da Faculdade de São
Lourenço, em Minas Gerais. “Lembro-me dos casos de
uma cápsula endoscópica, que era experimental na época, mas foi concedida por liminar, e de uma prótese peniana pedida em caráter de urgência, também atendida
por liminar. Mais recentemente, houve o caso de uma
internação em hospital de alto custo, com apartamento
de luxo, concedida ao beneficiário de um plano ambulatorial, sem cobertura hospitalar”. Vianna é autor do livro
Judicialização da Saúde Suplementar (Editora Del Rey),
no qual discute a chamada discricionariedade judicial –
decisões que ignoram a existência de lei e regulamentos

específicos. “Essas distorções acontecem muito, o que só
piora a situação econômica das operadoras.”
Outro caso testemunhado pelo professor, semelhante
ao episódio relatado no início desta reportagem, foi o de
uma beneficiária grávida, com três meses de gestação, que
decidiu contratar um plano de saúde ambulatorial/hospitalar com obstetrícia. Ao ser informada de que haveria uma
carência de 300 dias para o parto, conta Vianna, seu marido teria disparado: “nada que uma liminar na Justiça não
resolva”. Dito e feito. Passados alguns meses, a beneficiária
propôs uma ação no Juizado Especial e obteve liminar para
fazer o parto pelo plano, apesar da carência prevista em contrato. “Como no juizado não há o recurso de agravo, não
houve como cassar a liminar e o procedimento foi autorizado”, diz o professor. “Posteriormente, o pedido foi julgado
improcedente, mas o parto já tinha ocorrido.”
Para a advogada Beatriz Viegas, especializada em saúde
suplementar e Direito Médico, esses casos não são exceções
e revelam o grau de insegurança jurídica enfrentado pelas
operadoras de planos de saúde. “Verifica-se com muita frequência a figura do consumidor que economiza na hora de
contratar um plano contando com decisões favoráveis a ele
no tribunal”, afirma Beatriz. “É como comprar um Fusca e
querer andar de BMW”. O resultado dessa equação, segundo a advogada, é incerteza econômica na mesma medida.
“As empresas simplesmente não sabem qual será o impacto da judicialização nas suas finanças. Nesse ambiente, fica
muito difícil a sobrevivência das pequenas e médias opera-

As empresas
simplesmente
não sabem qual
será o impacto
da judicialização
nas suas finanças”,
afirma a advogada
Beatriz Viegas,
especializada em
saúde suplementar
e direito médico.
“Nesse ambiente,
fica muito difícil a
sobrevivência das
pequenas e médias
operadoras. Só as
grandes conseguirão
resistir
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doras. Só as grandes conseguirão resistir.” Os dados da ANS
parecem corroborar a opinião de Beatriz. No ano 2000,
havia cerca de 1.300 operadoras com beneficiários no país.
Hoje, são aproximadamente 800. “Quando empresas fecham as portas, a concorrência diminui”, lembra advogada.
“Isso nunca é vantajoso para o consumidor.”
Vale sempre destacar: a busca pelo Poder Judiciário por
consumidores que se sentem prejudicados, por si só, não é o
que ameaça a sustentabilidade da saúde suplementar. Aqueles que se sentem prejudicados em razão do descumprimento da lei ou do contrato devem procurar a Justiça, caso não
consigam solucionar a demanda diretamente com a operadora. “O que causa desequilíbrio e ameaça o setor são as
demandas que obrigam as empresas a cobrir procedimentos
sem cobertura contratual ou legal”, afirma Vianna. “Conheço algumas operadoras que chegaram a sofrer direção fiscal
da ANS, em razão da situação econômica que se agravou
por diversos motivos acumulados, entre eles, o excesso de
demandas judiciais com decisões desfavoráveis no sentido de
garantir coberturas não previstas nos contratos.”
A situação fica ainda mais grave, segundo o professor,
quando as demandas judiciais vêm acompanhadas do pedido de indenização por dano moral – algo muito mais
frequente do que se costuma imaginar. A advogada Beatriz
Viegas concorda. E identifica aí mais um aspecto insólito da
judicialização. “Há casos em que a pessoa busca o tribunal
para pedir uma ressonância magnética de R$ 200 e aproveita o embalo para exigir R$ 10 mil da operadora como reparação por danos morais.”
CULTURA DA LITIGÂNCIA
Dez entre dez experts no tema entendem que uma das principais explicações para essa situação é o aparente despreparo
da magistratura para julgar ações referentes à saúde. Faltamlhes condições técnicas para avaliar, por exemplo, se um medicamento importado garante mais benefícios que um tratamento convencional ou se determinada droga requerida
judicialmente pode colocar a vida de um paciente em risco.
Foi o que aconteceu, recentemente, no episódio envolvendo
a dona de casa Aparecida de Fátima Souza – um caso que
acabou indo parar nas páginas da revista semanal Época,
uma das publicações de maior circulação do país.
Com uma canetada, um juiz da 7ª Vara da Fazenda
Pública de São Paulo fez chegar a ela o Juxtapid, um me-
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Faltam aos juízes condições
técnicas para avaliar se um
medicamento importado
garante mais benefícios que um
tratamento convencional ou se
determinada droga requerida
judicialmente pode colocar a
vida de um paciente em risco
dicamento para controle de colesterol extremamente caro
(cada cápsula de ingestão diária custa US$ 1.000) e sem registro no Brasil. Fabricado nos Estados Unidos, o remédio
foi aprovado por lá apenas para o tratamento de uma doença genética rara, não se prestando ao combate do colesterol
alto em nenhuma outra situação. A decisão, além de não
trazer nenhum benefício à paciente, significou para a Secretaria Estadual da Saúde um prejuízo de R$ 304 mil. O
juiz se defende alegando ter agido de acordo com os fundamentos jurídicos, por confiar no relatório do cardiologista
que prescreveu o remédio. Seu veredicto, portanto, teria se
baseado na presunção de que um pedido assinado por um
médico e um advogado é sempre lícito.
“É natural que isso aconteça porque os juízes não são
obrigados a entender de tudo, especialmente quando se
trata de um assunto tão complexo quanto a saúde”, diz a
advogada Lenir Santos, criadora do Instituto de Direito
Sanitário Aplicado (Idisa) e ex-secretária de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. “Na falta
de embasamento técnico, eles optam pela preservação da
vida, o que nem sempre redunda na decisão mais acertada” (leia mais no quadro ao lado).
Some-se a isso outro problema, o da chamada “indústria da judicialização”, e pronto, tem-se um ambiente no qual predomina a cultura da litigância. Traduzindo: a ação judicial, que deveria ser o último recurso para
o cidadão obter um tratamento, para muitos passa a ser o
ponto de partida. É nesse cenário que surgem personagens como os “advogados de porta de hospital”, médicos
que encorajam seus pacientes a buscar benefícios pela
via jurídica e grandes laboratórios ou fabricantes de pró-

teses dispostos a lubrificar as engrenagens que fazem a
tal “indústria” funcionar.
“São fartos os indícios de que a judicialização na saúde é estimulada de maneira oportunista, com petições
idênticas e dezenas de ações envolvendo sempre o mesmo
medicamento, o mesmo médico e o mesmo advogado”,
diz Lenir. Para Maria Stella Gregori, professora de Direito do Consumidor da PUC de São Paulo e ex-diretora da
ANS, outra evidência nesse sentido é o elevado número de
pedidos de liminar que chegam aos juízes justamente às
sextas-feiras, véspera do fim de semana. “Há uma clara orquestração nesse tipo de atitude, que tira proveito do pouco
conhecimento técnico que os juízes têm do assunto.”
EFEITOS COLATERAIS
Igualmente evidentes são os efeitos colaterais provocados
por esse fenômeno. Exemplo: o custo de certos produtos
tende a disparar quando o poder público ou a operadora
de planos de saúde têm de atender com urgência uma demanda judicial. Não raro, uma prótese pela qual normalmente se paga R$ 20 mil chega a custar R$ 80 mil nessa
situação. Desnecessário dizer que isso pode representar
um impacto devastador na contabilidade das operadoras – repercutindo, também, no bolso dos beneficiários.
“As empresas se veem obrigadas a fazer a previsão desses
gastos nos cálculos atuariais, que definem os valores das
mensalidades. O repasse para o consumidor acaba sendo
uma consequência natural”, diz o professor Geraldo Luiz
Vianna. Em 2015, o encarecimento dos planos chegou a
12,2%, maior taxa registrada em nove anos. Parte da culpa deve ser colocada na conta da judicialização.
Outro efeito perverso é o que vários juristas consideram
ser uma elitização do acesso à saúde, com o direito individual se sobrepondo ao coletivo. “Na Justiça, tem mais sucesso quem pode contratar melhores advogados”, diz Maria
Stella Gregori. E quem tem condições de buscar os serviços
desses profissionais? As fatias mais abastadas da sociedade, é
lógico. Os números referentes a São Paulo, um dos estados
com mais pedidos de ações em curso, traduzem bem esse
sintoma. Cerca de 70% das receitas de medicamentos e tratamentos concedidas pela Justiça paulista são dadas por médicos da rede privada, ou seja, para pacientes de renda média
ou elevada. E mais: aproximadamente 70% dos médicos que
assinam laudos embasando processos judiciais também são

CDC VERSUS ANS
Conflitos entre o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor e as normas que
regulamentam a saúde suplementar
explicam a escalada de ações judiciais
verificada no país? Para a advogada
Maria Stella Gregori, professora de
Direito do Consumidor da PUC de São
Paulo, a resposta é “sim”. Ela entende
que o código é uma lei maior, cabendo
à ANS parametrizar suas regras a
fim de que elas obedeçam ao que o
CDC determina. O problema, segundo
Maria Stella, é que isso não acontece.
“Existem lacunas na legislação, o
que leva a um quadro de insegurança
jurídica”, diz Maria Stella. “Como o
código diz uma coisa e as normas
da ANS dizem outra, tudo acaba no
Poder Judiciário.”
Já para Geraldo Luiz Vianna,
professor de Direito Constitucional e
Administrativo da Faculdade de São

Lourenço, em Minas Gerais, não existe
choque – muito menos hierarquia –
entre o CDC e a Lei 9656/98, que
dispõe sobre os planos de saúde. “Eles
não se excluem, mas se complementam
num sistema de normas que deve
ser integrado e coerente, em total
conformidade com a Constituição”,
afirma Vianna. O professor acredita
que o real estímulo à judicialização vem
da certeza, por parte dos beneficiários,
de que uma sentença judicial lhe será
favorável independentemente do que
está previsto em seu contrato com a
operadora ou nas regulamentações
da ANS. “Muitas decisões são
fundamentadas em macroprincípios
como o da dignidade da pessoa
humana e o do direito à vida, mas
sem a necessária densidade jurídica.
E o que é pior: desconsiderando as
normas que cuidam do assunto.”

particulares, o que demonstra que a maioria dos que buscam
os tribunais vem das classes A e B.
“Isso provoca um efeito regressivo, em que os ricos se
beneficiam mais que as parcelas menos favorecidas da população”, afirma o professor Paulo Furquim. Para Beatriz
Viegas, trata-se, em última análise, da promoção da iniquidade. Com dois agravantes: “além de desorganizar o funcionamento do SUS e da saúde suplementar, essa banalização do uso de ações judiciais distorce seu financiamento ao
impor alocação de recursos em áreas nem sempre prioritárias ou de relação custo-benefício duvidosa”.
A conclusão, levando-se em conta esses argumentos,
não poderia ser outra: ainda que a judicialização responda
a uma demanda legítima, os recursos disponíveis são finitos
e não se pode oferecer tudo para todos. “O direito à saúde,
infelizmente, tem de ter limites”, afirma a advogada Lenir
Santos. “Afinal, tanto o poder público quanto a iniciativa
privada lidam com orçamentos que também são limitados.
Do jeito que a coisa está, os tribunais, em vez de garantir
justiça, estão promovendo cada vez mais desigualdade.”
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Incorporação de tecnologia

A conta que não fecha
Incorporação de tecnologia é essencial para a evolução da assistência
à saúde, mas precisa ser feita de maneira técnica, precisa e criteriosa
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randes avanços da medicina só foram possíveis com a ajuda da tecnologia e da inovação. Ao longo do tempo, a evolução tecnológica contribuiu para ampliar o acesso da
população à saúde e expandir nosso conhecimento sobre o corpo humano. Não por
acaso, o investimento em tecnologia representa uma parcela importante dos custos do
sistema de saúde público e privado no Brasil. Esses recursos movimentam uma complexa cadeia de
valor e trazem um ganho efetivo de qualidade ao setor. Fechar essa conta, no entanto, está ficando
cada vez mais difícil. Os gastos também cobrem falhas estruturais do sistema, que consomem bilhões
de reais todos os anos com procedimentos desnecessários, uso indevido ou sem critério técnico na
aquisição de materiais, além das fraudes e abusos.
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O que mudou
no último rol
Nova lista de procedimentos entrou em
vigor em janeiro de 2016 e incluiu 21
procedimentos a serem cobertos pelos
planos de saúde

Ampliações
Fonoaudiologia

PDe 24 para 48 sessões por ano,
no caso de pacientes com
transtornos da fala e da linguagem

PDe 48 para 96 sessões por ano,
no caso de pacientes com transtornos
no desenvolvimento, como autismo
e síndrome de Asperger
PDe 12 para 24 sessões por ano,
no caso de pacientes portadores
de agnosia e apraxia

Fisioterapia

PDe 1 para 2 consultas
para cada nova etapa

Psicoterapia

PDe 12 para 18 sessões
Inclusões
Fonoaudiologia

P96 sessões por ano para pacientes
que se submeterem ao implante de
prótese auditiva ancorada no osso

Nutrição

PInclusão de 12 sessões por ano para
gestantes e mulheres em amamentação

Oftalmologia

PImplante de polímero intravítreo
de liberação controlada
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Estudos indicam que a incorporação de novas tecnologias ao sistema, como medicamentos, exames, materiais e equipamentos clínicos,
responde por um terço do total investido na área
de saúde. Nos Estados Unidos, cerca de 48% do
crescimento dos custos médicos estão associados às novas tecnologias. Mas, na prática, gastar
mais não significa necessariamente melhorar o
serviço oferecido à população. Os americanos
investem mais em saúde do que a Holanda, o
Reino Unido e o Canadá, mas seus indicadores
são piores do que os desses países. E, no Brasil,
a ineficiência também tem seu preço.
O Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais
aparelhos de ressonância magnética do que a
Alemanha, considerando o número de equipamentos para cada mil habitantes. Proporcionalmente, estados como São Paulo, Minas Gerais,
Paraná e Rio Grande do Sul também têm mais
mamógrafos e tomógrafos do que o Reino Unido. No caso dos medicamentos, não é muito
diferente. Drogas modernas para combater
determinados tipos de câncer chegam a custar
cerca de R$ 1 milhão por ano, por paciente,
mas apresentam efeitos similares a terapias mais
acessíveis, já existentes no mercado.
Em qualquer lugar do mundo, reduzir o
abismo entre o custo e a efetividade na incorporação de tecnologia é um dos grandes desafios
do setor. Em vários países, existem grupos multidisciplinares dedicados à Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS), que têm justamente a
atribuição de analisar, revisar e validar a inclusão de novos tratamentos, exames e materiais
ao sistema. Mesmo nesses locais, no entanto,
há inúmeros obstáculos que envolvem questões
processuais e interesses econômicos.
Nos Estados Unidos, diversos estudos foram
realizados na última década para avaliar a eficácia de uma determinada cirurgia no menisco
para pacientes que se queixam de dor no joelho.
O mais recente, publicado em 2016 no British
Medical Journal, concluiu que a operação não

trazia benefícios para as pessoas e que o procedimento mais indicado, no caso, seria as sessões
de fisioterapia. Uma notícia não muito boa para
os 400 mil americanos que, anualmente, passam por esse tipo de cirurgia no menisco. “Estamos trocando cuidado por tecnologia e, em
muitos casos, há uma grande desproporção entre o que a tecnologia custa e o que ela oferece”,
comenta Silvana Bruschi Kelles, do Núcleo de
Avaliação de Tecnologia em Saúde (Nats) do
Hospital das Clínicas de Belo Horizonte.
Medicina baseada em evidências
A avaliação de tecnologia em saúde é uma realidade em diversos países há algumas décadas.
No Brasil, esse tema avançou nos últimos cinco
anos e ganhou corpo em 2011, com a criação da
Conitec (Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS). Vinculada ao Ministério da Saúde, a comissão considera aspectos
como eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia, a partir dos pressupostos da
medicina baseada em evidências.
Nesse processo, a Conitec também faz uma
avaliação econômica e comparativa com as tecnologias já existentes no sistema. “A realização
de estudos clínicos é importante para embasar
a tomada de decisão e dar credibilidade científica a determinada conduta médica”, comenta
Álvaro Atallah, professor-titular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e diretor do
Centro Cochrane do Brasil, organização internacional especializada em revisões sistemáticas
de procedimentos clínicos.
Atallah conta que, desde 1996, o Centro
Cochrane já mapeou mais de 7 mil problemas
na área de saúde. “No Brasil, as revisões para
o Ministério da Saúde já permitiram uma economia de R$ 6 bilhões por ano”, calcula o médico. “Em um dos trabalhos, por exemplo, foi
possível reduzir o custo de um tratamento para
cegueira em idosos de R$ 20 mil para R$ 32”,
ele conta.

Na saúde suplementar, a incorporação de
tecnologia acontece a cada dois anos, por meio
da revisão do rol de procedimentos ou da judicialização (leia matéria sobre o assunto na página 18). Essa revisão é feita no âmbito do Comitê
Permanente de Regulação da Atenção à Saúde
(Cosaúde), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), um corpo técnico que reúne
representantes das entidades de defesa do consumidor, prestadores de serviços, operadoras de
planos de saúde, conselhos e associações profissionais, além de representantes de beneficiários, entre outras entidades.
O rol da saúde suplementar relaciona mais
de 3.200 procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de
saúde. “A lista visa garantir a integralidade da
cobertura, com base na Classificação Internacional de Doenças (CID), e é elaborada a partir
de vários critérios, como a segurança e efetividade dos procedimentos, a disponibilidade de
rede prestadora de serviços para os beneficiários
e a garantia de cobertura a ações de promoção e
prevenção”, explica Karla Santa Cruz Coelho,
diretora de Normas e Habilitação de Produtos
(Dipro) da ANS.
Depois da revisão feita pelo Cosaúde, a proposta é submetida a consulta pública, e as considerações e comentários recebidos, quando pertinentes,
podem ser inclusos em uma nova lista. Segundo
a ANS, outros aspectos também são levados em
conta nesse processo. “As avaliações da Conitec
compõem o escopo das análises do Cosaúde, e os
custos também são objeto de análises combinadas”, diz Karla Santa Cruz. “Além disso, a inclusão
das novas coberturas é avaliada por um ano. Caso
a ANS identifique impacto financeiro real, esse
será avaliado no reajuste do ano seguinte.”
Nesse contexto, a diretora da ANS aponta
que os desafios do processo de incorporação de
tecnologias passam pelo conhecimento e aprimoramento das ferramentas da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). “E também pelo conjun-

“O sistema vai
quebrar se não
houver racionalização.
É preciso otimizar
e investir recursos
naquilo que funciona e
é bom, seguro e eficiente
para o paciente”
Álvaro Atallah, do Centro Cochrane do Brasil

Inclusões / doenças
Deficiência auditiva
Implante de prótese ancorada no osso

Câncer

PMedicamento oral para
tratamento do câncer de
próstata (enzalutamida)

PFornecimento de medicação
para controle da dor

PLaserterapia para tratamento
da inflação da mucosa em
função de quimio e radioterapia

PTermoterapia transpupilar a laser
para o tratamento de melanoma

to dos participantes do setor saúde suplementar,
incluindo operadoras, prestadores de serviços de
saúde, órgãos de defesa do consumidor, Poder Judiciário e a pela própria ANS”, continua.
De fato, o aprimoramento desse processo é
fundamental para encurtar a distância entre o
custo e a efetividade dos procedimentos. Silvana Kelles, do Nats do HC de Belo Horizonte,
ressalta a necessidade de fortalecer a Conitec
e formalizar o Cosaúde, de modo que todas as
decisões sejam tomadas com base em parâmetros técnicos e precisos. “O rol da ANS inclui
tecnologias que precisam ser reguladas por
diretrizes de utilização, para diminuir desperdícios, redundâncias e até sobretratamento ou
sobrediagnóstico e suas consequências para os
pacientes”, diz a médica.
Na prática, isso evitaria distorções que decorrem da falta de especificidade do rol e da
acumulação de procedimentos. “As revisões deveriam diminuir ou substituir abordagens que
se tornam obsoletas ou se mostram menos efetivas, mas não é o acontece”, comenta Álvaro
Atallah, do Centro Cochrane do Brasil. “O sistema vai quebrar se não houver racionalização.
É preciso otimizar e investir recursos naquilo
que funciona e é bom, seguro e eficiente para o
paciente”, diz o médico.

Incontinência urinária

PTratamento da hiperatividade vesical
com aplicação de toxina botulínica

Coração

PImplante de dispositivo
que ajuda a evitar morte súbita
em doentes cardíacos

PImplante de monitor de eventos
(looper) utilizado para diagnosticar
perda da consciência por causas
indeterminadas.
Aedes aegypti

PExames de sangue laboratoriais
para auxiliar no diagnóstico de dengue,
chikungunya e zika (extraordinariamente
incluída pela Resolução Normativa
nº 407 da ANS)

Doenças reumatológicas
e inflamatórias

PTerapia imunobiológica subcutânea
para artrite psoriásica, Chron
e espondilite anquilosante

PExame de sangue laboratorial
para auxiliar no diagnóstico
de artrite reumatoide

PExame de sangue laboratorial
para auxiliar no diagnóstico
de espondilites
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Tecnologia da informação

Mais próximo
e eficiente
Investimentos em tecnologia da informação,
ainda tímidos no Brasil, tornam-se estratégicos
ao aproximar operadores de seus clientes
e dar mais segurança à gestão

A

Durante um mês, o doutor Clyde Ikeda, diretor regional do Kaiser Permanente South
San Francisco Medical Center, acompanhou à distância o progresso de Emma.
“Mesmo sem estar no mesmo ambiente que
o paciente, o nível de qualidade clínica não
é comprometido. Às vezes, pode ser até melhor”, diz Ikeda.
Em 2015, o aplicativo web da Kaiser Permanente, segundo pesquisas uma das operadoras mais admiradas dos EUA, possibilitou a
realização de mais de 10 milhões de consultas
médicas à distância, além de 19,3 milhões de
prescrições e 4,7 milhões de agendamentos.
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No ano passado, mais da metade de seus 10,2
milhões de clientes usaram os serviços on-line.
Em uma década, a operadora investiu
cerca de US$ 6 bilhões em tecnologia da informação, incluindo um sistema de prontuário eletrônico que permite que seus médicos
credenciados tenham acesso ao histórico de
exames e consultas realizados por pacientes.
Serviços melhores são apenas uma parte –
talvez a mais visível – dos benefícios do uso da
tecnologia da informação por planos de saúde.
O impacto de sistemas de processamento de
dados para a eficiência da operação e a gestão
da carteira de clientes pode ser muito maior.

shutterstock

pós superar o susto de ver sua filha de nove meses, Emma, se
queimar com água fervente, Laura Fegraus, de San Rafael,
no estado norte-americano da Califórnia, teria de encarar
uma viagem de uma hora e meia, a cada quatro dias, para levar a bebê
ao consultório de um renomado especialista em queimaduras de São
Francisco. Foi um alívio, para Laura, saber que, em vez de pegar a estrada, poderia optar por consultas por videochamadas, oferecidas pelo
aplicativo de seu plano de saúde.

Tecnologia da informação

shutterstock

O uso crescente da
internet no cuidado
à saúde beneficia
médicos, pacientes
e gestores, proporcionando
maior comodidade,
agilidade e segurança

“A grande tendência está em entregar o recurso certo para cada indivíduo. Para ter uma visão sistêmica de
sua carteira, as operadoras precisam ter a visibilidade de
informações sobre hábitos, comportamentos, histórico
familiar, ambiente – fatores externos que influem diretamente na saúde das pessoas”, diz a diretora executiva da
Accenture Strategy, Luciane Infanti.
Segundo Infanti, o uso inteligente dessas informações
deve orientar decisões sobre os serviços. Ela cita como
possibilidades o credenciamento de uma rede mais efetiva para a carteira, o melhor dimensionamento de ações
de prevenção, com a identificação precoce de doenças, e
o monitoramento do algoritmo de saúde da carteira, não
apenas do seu risco.
“Por exemplo, as operadoras podem mostrar a grandes empregadores, seus clientes, como sua carteira está
acessando o plano, em tempo real, informando com
transparência qualquer mudança de perfil ao longo do
período de utilização”, diz Infanti. “Isso traz fidelização,
transparência e compartilhamento de risco, uma agenda
que grandes empregadores buscam, mas não encontram
nas empresas que gerem planos de saúde.”
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Durante o 21° Congresso Abramge e 12° Congresso
Sinog, realizado nos dias 1° e 2 de setembro, em São Paulo, o uso de TI na saúde foi abordado pelos palestrantes.
Segundo Eliane Kihara, sócia da PwC Brasil e especialista
no setor de saúde, “as operadoras têm o protagonismo nessa mudança, já que são os pagadores”.
Kihara citou como exemplo a Discovery, empresa de
planos de saúde da África do Sul, que reduziu seus prêmios
em 14% com o uso da tecnologia. Por meio de um aplicativo móvel chamado HealthID, a operadora monitora a
gestão de saúde de seus clientes e dá benefícios para quem
faz academia e ingere comida saudável.
Investimento estratégico
Nesse cenário em que o sistema de saúde demanda soluções individualizadas, a Accenture enxerga uma tendência de aumento de, ao menos, 50% nos investimentos em plataformas de TI nos próximos cinco anos. Mas
será que operadoras estão dispostas a investir em tempos
de crise e perda de clientes?
Para Andreson Mota, gerente de produto da MV
Consultoria, isso é uma questão de sobrevivência. Segundo cálculos da consultoria, para implantar um parque tecnológico, uma operadora gastará entre 80 a 82
centavos por beneficiário.
“O investimento em TI é estratégico, porque, além
de permitir melhorar os serviços aos clientes, aumenta o
controle da operação, evita perdas financeiras com procedimentos desnecessários e apoia o cumprimento da legislação, evitando multas”, diz Mota. “Resumindo, a tecnologia
oferece ferramentas para as operadoras cobrarem bem, pagarem bem e prestarem contas bem.”
Um dos clientes da MV Consultoria é o Programa Adventista de Saúde, Proasa, operadora que atua em todo o
Brasil no segmento de autogestão. A ausência de informações seguras e de processos automatizados aumentava o
desafio da empresa para o cumprimento das exigências da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cujas sanções podem variar entre a aplicação de multas até o cancelamento do registro concedido à operadora. Além disso,
havia perdas financeiras causadas por controles falhos.
“Por não termos conhecimento de alguns erros que
ocorriam, como pagamentos de procedimentos a bene-

“A tecnologia oferece
ferramentas para as
operadoras cobrarem
bem, pagarem bem
e prestarem contas bem”
Andreson Mota, gerente de produto da MV Consultoria

ficiários em período de carência e de consultas fora do
valor de tabela, a operadora sofria impactos no faturamento”, afirma o supervisor de contabilidade do Proasa,
Jaudeir Mendonça.
Por sua vez, o Hapvida, maior operadora de saúde das
regiões Norte e Nordeste, com 3,3 milhões de beneficiários, aumenta ano a ano seus investimentos em TI. Em
2016, os aportes nessa área – que concentra 27% dos atuais
180 funcionários da empresa – somarão R$ 22 milhões, um
aumento de quase 30% em relação ao ano passado. Desse
total, R$ 2 milhões serão aplicados no Hapvida +Odonto, plano de atendimento odontológico da operadora que
atualmente conta com mais de 1 milhão de beneficiários.
Segundo Vanderlei Leone, superintendente corporativo de TI do Hapvida, os recursos serão empregados para
aumentar a capacidade de processamento de dados da
empresa, permitindo novos mecanismos de controle de
pacientes e demandas internas.
Os investimentos também revertem em novos serviços
para seus clientes. No início deste ano, a empresa lançou
seu aplicativo para celulares, no qual é possível marcar
consultas, verificar resultados de exames e fazer buscas na
rede credenciada, entre outras funcionalidades. Em 2015,
a empresa havia lançado um portal web que permite que
usuários registrem informações sobre seu histórico médico. O Hapvida já havia sido pioneiro na saúde suplementar
brasileira, há três anos, ao implantar a identificação biométrica de médicos e pacientes, que, entre outros benefícios,
permite à operadora acompanhar o tempo de espera para
atendimento e realização de consultas, evitando sanções
da ANS. Já durante a consulta, o médico credenciado passou a ter acesso ao prontuário eletrônico com todo o his-

tórico do paciente, como imagens de exames, resultados
laboratoriais e outras informações relevantes.
Outro aspecto que deveria estimular operadoras a
atualizar seus sistemas é o risco de ataques cibernéticos.
Pesquisa realizada em 2015 pela KPMG, nos EUA, revelou que 81% das operadoras daquele país já foram alvo de
malwares, vírus e outros tipos de ameaças à integridade
de seus sistemas – isso em um país que está na vanguarda
tecnológica. Segundo o levantamento, o mais preocupante é que 16% das organizações de saúde norte-americanas
afirmaram que não conseguiriam detectar, em tempo real,
comprometimentos de seus sistemas.

ANS lançará base de dados
com informações de saúde
dos brasileiros
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
planeja a implantação, em breve, do Registro
Eletrônico de Saúde, um repositório de informações
sobre a saúde dos brasileiros.
A nova base de dados representa a unificação de
diversos prontuários eletrônicos em um só e promete
benefícios para pacientes, que poderão registrar e
acompanhar seu histórico médico; prestadores, que
terão uma ferramenta para planejar tratamentos; e
gestores, por meio do acesso a informações de saúde
de todas as regiões do Brasil.
“O Registro Eletrônico de Saúde busca propiciar a
integração entre os diferentes agentes envolvidos no
processo de atenção à saúde, ampliar a segurança do
paciente, a qualidade do cuidado e o desenvolvimento
da gestão dos recursos disponíveis”, diz Marizelia
Leão Moreira, gerente executiva de Padronização e
Interoperabilidade da ANS.
Outro projeto da ANS que envolve o uso de
tecnologia é a normatização da venda on-line
de planos de saúde. Essa modalidade comercial
já é permitida, mas, segundo a agência, é
preciso criar diretrizes para que as operadoras a
ofereçam de acordo com os direitos do consumidor.
A ANS esclarece, ainda, que as vendas on-line
não serão obrigatórias.
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Congresso

Está na hora de

Mudar
Congresso realizado pela Abramge e pelo Sinog
reúne notáveis em busca de soluções para a
retomada do crescimento da saúde suplementar
Fotos Ricardo Mansho

C

om o objetivo de discutir desafios e perspectivas
da saúde suplementar no Brasil, mais de 500
profissionais da área da saúde participaram, nos
dias 1° e 2 de setembro, em São Paulo, do 21°
Congresso Abramge e 12° Congresso Sinog. Estiveram presentes, como palestrantes ou convidados, representantes de
operadoras, de órgãos públicos e da academia.
“Temos de aproveitar esse evento para obter o máximo do conhecimento em
busca da sustentabilidade das nossas empresas e do sistema de saúde como
um todo e, como consequência, da melhor atenção aos nossos clientes”, afirmou, na abertura do evento, o presidente da Associação Brasileira dos Planos
de Saúde (Abramge), Reinaldo Scheibe.
Já Geraldo Lima, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de
Odontologia de Grupo (Sinog), ressaltou a troca de experiências proporcionada pelo congresso: “Essa disseminação de conhecimento entre as partes é
muito importante, porque nós voltamos para nossas empresas com material
técnico e científico e determinados a fazer os aprimoramentos necessários
para vencermos essa etapa de crise que estamos vivendo”.
Veja, nas páginas seguintes, as principais mensagens dos participantes
do congresso.
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[1]

[1] Um único sistema
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou as diretrizes de sua gestão, que tem
no controle de gastos uma das principais
medidas, e defendeu a necessidade de mudanças para melhorar a assistência aos cidadãos brasileiros.
“Quanto mais forte estiver a saúde suplementar, mais brasileiros estarão mais bem
atendidos, e aqueles que dependem só do
SUS terão menos concorrência, mais acesso
e mais qualidade de serviço”, disse Barros.
O ministro prometeu ampliar e atualizar
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
e a implantação de varas e câmaras técnicas especializadas em saúde em todos os
Tribunais de Justiça. Para combater fraudes,
o Ministério pretende informatizar completamente o sistema público de saúde e contar
com o apoio dos usuários: “Eles serão nossos maiores fiscais”, completou Barros.

[3]
[4]
[3]
[2]

Os participantes do congresso,
sejam eles do setor público ou do
privado, foram unânimes em admitir
a necessidade de um novo pacto
para o sistema de saúde brasileiro,
de forma a torná-lo mais eficiente
no cuidado à saúde da população

[2] Visão de longo prazo

[3] Por regras claras

[4] Esquizofrenia tecnológica

Na palestra que abriu o congresso, Edson de
Godoy Bueno, fundador da Amil e CEO da
UnitedHealthcare Brazil, falou sobre o futuro
da saúde privada no Brasil e no mundo.
Segundo Bueno, a saúde é o principal propulsor do crescimento mundial e terá importância cada vez maior no Brasil, pois o investimento nessa área ainda é pequeno, cerca de
10%, e deve chegar a 20% no futuro. Mas,
para Bueno, esse objetivo depende de mudanças regulatórias que ofereçam segurança
contratual, inibam a judicialização e multas
desproporcionais.
“Nós estamos num incêndio, então temos
de subir no banquinho todos juntos, cooperativas, operadoras e seguradoras, e defender
nossas verdades, para melhorar o mercado,
pensando nos nossos clientes”, afirmou Bueno, que também ressaltou o protagonismo do
setor privado no avanço da medicina no país.

“Considerar que todos têm o mesmo direito
ao Sistema Único de Saúde é um absurdo.
Quem tem condição deve usar o sistema privado”, disse o médico Drauzio Varella em
sua conferência. Segundo ele, a universalização da saúde é um pensamento fantasioso e delegar isso apenas ao estado retira das
pessoas a responsabilidade em cuidarem
de si mesmas.
Varella defendeu que o único modo de se
atingir um certo equilíbrio nas contas do sistema é diminuindo o número de doentes. E
que, para isso, é preciso repensar os sistemas
privado e público de saúde.
“É preciso ter regras claras”, afirmou. Ele
deu como exemplos a Inglaterra, em que um
conselho define o que será oferecido na assistência estatal, e do Chile, em que o cidadão
perde o direito ao atendimento gratuito ao
contratar um plano privado.

O diretor da Abramge Pedro Ramos apontou as principais bandeiras das operadoras,
atualmente: enfrentar a máfia das órteses e
próteses, que já causou prejuízos de cerca de
R$ 3 bilhões aos planos; e reduzir a crescente
judicialização da saúde no país. Ele anunciou
que a entidade entrou com a primeira ação
indenizatória nos EUA contra fabricantes
desses produtos e defendeu a necessidade
de haver mais preparo de juízes que julgam
ações de consumidores contra operadoras.
Ramos também ressaltou a necessidade
de aprimoramento do “Rol de procedimentos e eventos” da ANS: “As operadoras estão
cumprindo todas suas obrigações, só não
podemos pagar o que não está no contrato”,
afirmou. “Vivemos atualmente uma esquizofrenia tecnológica”, completou, referindo-se
aos excessos na adoção de novas técnicas e
medicamentos.
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Congresso

[5] Despreparo para os desafios
José Carlos Abrahão, diretor-presidente
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), destacou que a crise é o
momento para se aperfeiçoar o sistema
privado, que tem de mudar o foco do volume de serviços para os resultados dos
cuidados aos pacientes.
Para Abrahão, os principais desafios
para a sustentabilidade da saúde suplementar são: aumentar o acesso aos planos
de saúde e a qualidade dos serviços em
um cenário de transições demográfica e
epidemiológica, para as quais, segundo
ele, o sistema não está preparado.
“O diálogo entre os atores, a discussão
com a sociedade brasileira e a construção
conjunta do aperfeiçoamento do marco regulatório tornará possível a segurança jurídica, a previsibilidade e a sustentabilidade da
saúde suplementar”, afirmou Abrahão.
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[5]

José Carlos Abrahão, da ANS

[7]

Eliane Kihara, da PwC

[6]

Amitabh Chandra, professor da Harvard University

[8]

Luiz Augusto Ferreira Carneiro, do IESS

[6] Inovações cada vez mais caras

[7] Crescimento com rentabilidade

[8] Um sistema peculiar

O professor da Harvard University e conselheiro do governo dos EUA em assuntos de
saúde Amitabh Chandra palestrou sobre um
desafio comum dos sistemas de saúde de
seu país e do Brasil: como conciliar o acesso
crescente da população a novos medicamentos e tecnologias com o equilíbrio financeiro dos financiadores.
“Pacientes, médicos e planos de saúde
deverão tomar decisões corretas, com base
em evidências, sobre o que vale a pena ser
usado nos tratamentos”, afirmou Chandra.
Para o norte-americano, não é possível
pagar por tanta inovação. Ele propõe que
os fabricantes de medicamentos de câncer, por exemplo, sejam remunerados de
acordo com o resultado dos tratamentos.
Chandra também defendeu o bundled payment como modelo de remuneração mais
adequado, pois aumenta a importância das
decisões dos médicos.

Eliane Kihara, sócia e especialista no setor
de saúde da consultoria PwC, indicou três
fatores fundamentais para que a saúde suplementar retome o crescimento com rentabilidade: estratégia, eficiência e inovação.
Em termos estratégicos, ela se referiu à
importância de as operadoras definirem claramente um posicionamento no mercado,
alterando o atual, se for necessário.
Para Kihara, a eficiência operacional só
pode ser atingida com gestão, meta, métrica e método. Ela destacou que as empresas
privadas da saúde precisam criar uma linguagem para se comunicar com os beneficiários
e foi mais uma a engrossar o coro contra o modelo de remuneração atual, o fee for service.
“A diferenciação em relação à concorrência deve ser buscada por meio de inovações,
usando informações sobre o comportamento
dos beneficiários para oferecer novas soluções, como o check-in digital”, disse Kihara.

O superintendente executivo do Instituto de
Estudos de Saúde Suplementar (IESS), Luiz
Augusto Ferreira Carneiro, chamou atenção
para um aspecto peculiar da crise do setor no
Brasil. Segundo ele, em outros países, a recessão econômica é acompanhada de queda
similar dos gastos per capita com saúde.
“No Brasil, isso não acontece por causa
do modelo de remuneração fee for service e da falta de transparência sobre preço
e qualidade dos prestadores de serviço”,
afirmou Carneiro.
Para Carneiro, a agenda para melhoria da saúde suplementar deve conter: a
criação de novos produtos, como planos
acessíveis, de conta de poupança e com
franquia anual; maior transparência, para
haver competição; incorporação de tecnologia com critério; um novo modelo de
remuneração; combate ao desperdício; e
foco no atendimento.
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[9]

Solange Beatriz Palheiro Mendes, da FenaSaúde

[11]

Carlos Alberto Sardenberg, jornalista da CBN

[10]

Cadri Massuda, do Sinamge

[12]

David Uip, Secretário Estadual da Saúde

[9] Ampliando o debate

[10] Parceiros dos clientes

“Os beneficiários de planos de saúde têm
de participar do debate sobre o setor”, defendeu Solange Beatriz Palheiro Mendes,
presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde).
Para Mendes, a sociedade brasileira
tem uma expectativa dissociada da capacidade de pagamento das operadoras e os
dilemas do setor privado são os mesmos
do público. “O sistema é único, mas existe uma dicotomia entre essas duas esferas”, afirmou.
Em relação à crescente judicialização
da saúde, Mendes acredita que a mediação é o melhor caminho para enfrentar
esse problema. E aproveitou a presença
de representantes da ANS no evento para
pedir um maior envolvimento da agência
na comunicação à sociedade sobre as consequências da judicialização para a solvência do sistema.

O presidente do Sindicato Nacional das
Empresas de Medicina de Grupo (Sinamge), Cadri Massuda, alertou que a prioridade é estancar a perda de clientes da saúde
suplementar. “Nesse momento de crise,
precisamos nos reinventar e ser ainda mais
parceiros dos clientes”, disse Massuda.
Ele acredita que as operadoras têm de
aprimorar o atendimento de alguns nichos,
como o de idosos, que, quando bem acompanhado, pode apresentar resultado positivo e satisfatório.
Massuda também salientou o recente
crescimento da rede de médicos de família como uma boa novidade que evita o
encaminhamento para especialistas e deveria ser disseminada.
“Eu saio daqui com grandes ideias, animado, acreditando nas oportunidades que
a crise pode gerar, com uma bagagem maior
do que quando cheguei”, disse Massuda.

[11] De pior, a mal
“Estamos vivendo um desastre econômico de proporções inéditas, fruto de um
modelo de capitalismo estatizante que
fracassou em todos os países que o adotaram”, disse o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, âncora do programa CBN Brasil
e comentarista da TV Globo.
Sardenberg afirmou, porém, que a economia começa a apresentar alguns indicadores positivos, como a retomada de investimentos e a recuperação da indústria.
O jornalista defendeu, porém, que o
Brasil só voltará a crescer se a “Agenda
Temer” for, de fato, implantada. Sardenberg afirmou que a prioridade são o ajuste
fiscal e a reforma previdenciária, além da
flexibilização das relações de trabalho. “O
custo trabalhista no Brasil está insuportável. O negociado vale mais que a lei”, disse
o comentarista econômico.

[12] com os Mesmos desafios
na saúde pública
Em sua conferência, o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, David Uip,
confirmou que, hoje, tanto o setor privado quanto o público de saúde convivem
com os mesmos problemas: o desperdício e a judicialização.
Uip disse que o estado desembolsa
R$ 1,2 bilhão por ano para arcar com
demandas judiciais, mais do que o gasto
com medicamentos. Ele deu como exemplo das consequências negativas desse
fenômeno o fato de obrigarem o governo
estadual a comprar 23 tipos diferentes
de analgésicos simples e 59 de fraldas.
“A judicialização pode acabar com a
saúde pública”, afirmou o secretário de
Estado, acrescentando que poucas são
as ações pertinentes, que envolvem a
iminência da cura, sendo a maioria fruto
de “excentricidades ou má-fé”.
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Acesso

Nem um trago a mais
É difícil parar de fumar? Para Sebastião Carlos Franca, parecia impossível.
Hoje ele está há 15 meses livre do vício graças a um grupo de apoio antitabagista
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S

ebastião Carlos Franca achou que
nunca fosse parar de fumar. Nascido
em Niterói, lembra que começou a
dar seus primeiros tragos na época em que
a famosa ponte sobre a Baía da Guanabara
ainda estava em construção. Achava bonito e curioso ver o tio com um cigarro na
boca, puxando a brasa e soprando a fumaça, e começou a repetir o gesto de brincadeira. O ano era 1972, e ele tinha apenas
12 anos de idade.
Hoje com 55 anos, chaveiro de profissão,
casado e com um filho já grande, Sebastião
lembra bem dos mais de 40 anos em que foi
um fumante contumaz. Nesse período, ficou no máximo dois dias abstêmio. “Só não
fumava quando estava dormindo”, brinca.
“Salivava o gosto de nicotina quando ficava
muito tempo sem acender um cigarro.”
Até que um dia o refluxo o pegou de
jeito, e ele decidiu marcar uma consulta
para descobrir a causa do problema. Passou por clínico geral, otorrino e gastro, mas
nenhum motivo específico foi identificado
nos exames. A única certeza era a de que
o cigarro piorava seu quadro, e que ficava
cada vez mais difícil consumir “dois ou três
maços” por dia. A queimação no estômago
não deixava. Isso foi no início de 2015.
Poucos meses depois, numa certa manhã, Sebastião recebeu uma ligação de seu
plano de saúde. Do outro lado da linha,
uma psicóloga da Clinipam (operadora de
medicina de grupo sediada em Curitiba,
no Paraná) o convidava para participar de
um grupo de qualidade de vida, voltado especialmente para ajudar as pessoas a parar
de fumar. Ela explicou o funcionamento

Durante 40 anos, Sebastião fumou “dois ou três” maços por dia: “só não fumava quando estava dormindo”

“Saí de lá falando que
ainda marcaria o dia D,
mas não tinha convicção.
Eu estava pensando
mesmo é no maço que
havia acabado, e que
não poderia atrasar
para pegar minha
esposa no aeroporto”
do programa e disse que seriam cinco reuniões, uma por semana, conduzidas por
uma equipe formada por médico, nutricionista e psicóloga.
Durante os encontros, eles falariam sobre acolhimento, motivações, dificuldades
e experiências de fumantes e ex-fumantes.
Também dariam orientações sobre tratamento, medicamentos e como lidar com
o estresse e a ansiedade da abstinência. A
única coisa que os participantes deveriam
fazer, além de se esforçar para fumar cada
vez menos durante a semana, era marcar o
chamado dia D, uma data específica para
parar de fumar.
Ainda cético, Sebastião compareceu à
primeira reunião sem qualquer expectativa de mudança. “Parei o carro no estacionamento e a última coisa que fiz antes de
entrar na clínica foi acender um cigarro”,
recorda. Na visão dele, não dava para ficar
sem fumar. “Chega uma hora em que é o
vício que responde por você. Vontade de
largar todo mundo tem, mas a gente arruma 1.001 razões para continuar fumando.”
Na segunda reunião, a pergunta da psicóloga veio de forma despretensiosa.

Reunião do grupo de tabagismo na Clinipam: acolhimento e orientação para mais de 160 pessoas

- Como o senhor passou a semana? – perguntou Jocileine.
- Tá tudo do mesmo jeito – respondeu o
chaveiro. Tudo me lembra um cigarrinho.
Fumo um maço por dia, mas se não fosse o refluxo fumaria dois ou três.
As semanas se passaram e Sebastião
continuou fumando como sempre. As mesmas perguntas tinham as mesmas respostas. A primeira abertura veio só no quarto
encontro, quando ele aceitou tomar um
medicamento leve para ajudá-lo a enfrentar
o vício. Mesmo assim, continuou fumando.
Quando chegou o dia da última reunião, ele sentia que pouco havia mudado.
“Saí de lá falando que ainda marcaria o
dia D, mas não tinha convicção. Eu estava pensando mesmo é no maço que havia
acabado, e que não poderia atrasar para
pegar minha esposa no aeroporto.”
Então Sebastião deixou para comprar cigarro depois, quando estivesse no meio do
caminho. Fez uma força e conseguiu segu-

rar o vício até chegar ao aeroporto. “Já vim
até aqui, vou ficar sem. Mais tarde eu compro perto de casa”, pensou. Quando chegou
em casa, ele decidiu deixar para mais tarde.
E depois para a manhã seguinte. E depois
para o dia seguinte, e assim sucessivamente,
até poder dizer que, hoje, está há 15 meses
sem fumar. “Sei que todo fumante pensa assim, mas, se eu consegui, qualquer um consegue”, diz. “Sou muito grato ao pessoal da
clínica e até hoje passo lá uma vez por mês,
pelo menos, para contar minha história aos
participantes do grupo.”
Desde 2014, o programa da Clinipam
formou mais de 20 grupos de tabagismo
e atendeu 166 pacientes em Curitiba e
região, onde Sebastião mora atualmente.
Desse total, 43% das pessoas mantiveram-se abstinentes pelo período de um ano
após o tratamento. “No começo é difícil,
você lembra do cigarro toda hora, mas depois isso passa, você se acostuma. Até em
sonho já recusei cigarro e falei que não era
mais fumante.”
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Diagnóstico

Ressarcimento ao SUS na odontologia
Com a determinação da ANS de cobrar pelos procedimentos odontológicos realizados
na rede pública, acende-se um sinal vermelho para as pequenas e médias operadoras

A

partir de agora, é obrigatório para as operadoras de planos odontológicos o cadastro no Protocolo Eletrônico de Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (Persus). Essa
medida é fruto da cobrança de procedimentos
ambulatoriais registrados por meio de Autorização de Procedimento Ambulatorial (Apac), adotada em maio de 2015 com o lançamento do 54º
Aviso de Beneficiário Identificado (ABI). Com o
Persus, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) visa obter o ressarcimento financeiro
dos procedimentos odontológicos cobertos pelo
Rol Mínimo, quando realizados na rede pública.
A gerente executiva de Integração e Ressarcimento ao SUS, Fernanda Freire, explica que
estão contemplados nessa lista alguns procedimentos odontológicos que, com o trabalho da
de refinamento dos filtros e melhorias nos processos de identificação executado pela ANS,
puderam ser apurados e submetidos à cobrança. Segundo Freire, “o objetivo é cobrar todos
os procedimentos devidos pelas operadoras
independentemente de segmentação, seja hospitalar, ambulatorial ou exclusivamente odontológica”. Ela completa dizendo que apenas as
empresas cadastradas no sistema terão a oportunidade de entrar com recurso contra uma eventual cobrança.
Para reconhecer um beneficiário de plano
de saúde atendido pelo Sistema Único de Saúde,
a ANS realiza, periodicamente, o cruzamento
de dados da base do SUS com a da agência. O resultado, então, é enviado às operadoras por meio
de um ofício, o ABI, que agrupa os atendimentos
a cada três meses, e as notifica da identificação
de atendimentos possivelmente realizados por
beneficiários pertencentes às suas respectivas
carteiras, a fim de que possa ser apresentada uma
defesa ou efetuado o pagamento dos valores apurados pela agência reguladora.
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Qual o verdadeiro
custo-benefício que tal
processo proporcionará
à sociedade?
Embora essa obrigatoriedade esteja sendo divulgada como uma melhoria nos processos, devemos considerar algumas alegações de ordem
técnica, que poderão resultar em dificuldades
para a cobrança em relação aos procedimentos
odontológicos. Uma é a impossibilidade de as
operadoras impugnarem as cobranças com base
nos limites de cobertura, dada à diversidade e divergência de nomenclatura dos procedimentos
se confrontada ao Sistema de Gerenciamento
da Tabela Unificada de Procedimentos (Sigtap)
com o Rol de Procedimentos. Podemos verificar
também que quase a metade dos procedimentos
não possui valor na tabela, o que impossibilita
qualquer pretensão de cobrança, conforme inclusive já se manifestou a ANS.
Além disso, entre os procedimentos associados a algum valor, apenas o procedimento “Instalação de aparelho ortodôntico/ortopédico fixo”
tem valor acima de R$ 100 (valor-padrão adotado
nos demais segmentos). Contudo, tal procedimento sequer seria incluído na cobrança, visto
que existem filtros que excluem os procedimen-

tos não cobertos pelo rol. A Sigtap não possui
especificações, tais como o número do dente, a
região acometida pelo tratamento (hemiarco,
sextante, arcada etc.), entre outros critérios que
regem as coberturas concedidas, o que impossibilitaria as operadoras odontológicas de realizar
a correta identificação dos procedimentos. É de
conhecimento de todos os envolvidos, inclusive
da ANS, que a dinâmica do ressarcimento ao
SUS – especialmente após a introdução do denominado Persus – não constitui um processo de
simples acesso e execução.
Diante disso, pode-se notar que a implementação das cobranças de ressarcimento dos procedimentos odontológicos pelo SUS, associada a
todos os reflexos gerados, determinará incremento
de custos administrativos às operadoras exclusivamente odontológicas (grupo anteriormente não
afetado no processo), visto que estas deverão se
equipar de condições – inclusive tecnológicas –
para participar corretamente do processo. Sendo
assim, é pertinente questionar: qual o verdadeiro
custo-benefício que tal processo proporcionará à
tríade ANS, operadoras e sociedade?
Cabe aos envolvidos considerar, principalmente, o fato de que as operadoras odontológicas
já atuam com valores consideráveis de despesas
administrativas e margem mínima de sobra de
recursos para fazer frente às obrigações já instituídas. Desse modo, o segmento odontológico
será afetado de maneira contundente pela inserção da obrigação. O trabalho do Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo
(Sinog) avança no sentido de esclarecer e conscientizar a todos sobre os possíveis danos que tais
medidas podem acarretar ao setor, mais notadamente às pequenas e médias operadoras.

Gerente de operações Odonto
do Grupo São Francisco
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