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Os pais fazem coisas extraordinárias 

pelos seus filhos. E essa capacidade 

pode ser decisiva contra a obesidade 

infantil. Use todo o seu amor para fazer 

com que seus pequenos mantenham 

uma alimentação equilibrada e 

pratiquem atividades físicas.  

A Amil está ao seu lado nessa luta.
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O  cenário político no Brasil está tão complexo, e as consequências de seus 
possíveis desdobramentos para a economia são tão diversos, que até os mais 
ousados analistas resistem a fazer prognósticos para os próximos anos. Os 

tempos atuais recomendam cautela e deixam quase todos em compasso de espera. 
As operadoras de planos médico-hospitalares, porém não podem se dar a este luxo: o 

de esperar para ver. Em dois anos, entre março de 2015 e março de 2017, 2,5 milhões de 
beneficiários deixaram de ser cobertos. Alguns sinais de recuperação econômica, aqui e 
acolá, ainda não são suficientes para animar o setor, que discute entre si, com a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e com a sociedade em geral, o que deve ser feito 
para dar sustentabilidade aos planos de saúde.    

Desse amplo debate que tem se formado, já saíram alguns consensos. O principal 
deles é que o modelo do cuidado à saúde tem de mudar radicalmente, passando a 
funcionar sob os paradigmas da evidência científica, da mensuração de resultados 
e da racionalidade no uso dos recursos. Outra mudança que afetará as relações 
entre operadoras e beneficiários, e também o exercício da medicina, é a crescente 
conectividade e o avanço de tecnologias de inteligência artificial. 

Daqui a cinco anos, enfim, nada será como hoje na saúde suplementar. E ninguém 
melhor que os principais executivos do setor para nos dizer como serão – ou deveriam 
ser – os planos de saúde em 2022. Esse foi o tema do 22º Congresso Abramge e do 13º 
Congresso Sinog, realizados em agosto na cidade de São Paulo, e esse é o assunto da 
matéria de capa [1] desta edição da Visão Saúde.  

Outra reportagem interessante é a que aborda a importância da segunda opinião 
médica [2], mecanismo que confere mais assertividade a diagnósticos e terapias, e evita 
procedimentos desnecessários e inadequados, dando mais segurança aos pacientes.

Também mostramos um avanço regulatório da ANS, ainda em curso, que permitirá 
às operadoras exclusivamente odontológicas, participarem do programa de acreditação 
da agência [3]. Isso contribuirá, a partir da aprovação da nova regulamentação, para 
a evolução da gestão dessas empresas e dará ao consumidor mais instrumentos para 
decidir quem contratará.

Não deixe de ler, ainda, a entrevista com Barbara Crawford, vice-presidente de 
Qualidade da Kaiser Permanente, uma das maiores e melhores operadoras dos EUA, e 
as outras seções desta edição.

Boa leitura.

Novos paradigmas

[3]

[2]

[1]
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PÁGINAS AZUIS
Barbara Crawford, vice-presidente da  
Kaiser Permanente, operadora referência  
em bons serviços nos EUA, fala sobre os  
princípios que devem ser seguidos em  
um programa de qualidade assistencial
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Em passagem pelo Brasil, a executiva Barbara Crawford fala  
sobre as premissas que levaram a Kaiser Permanente a ser  

referência mundial em qualidade de assistência médica 

Foto: RiCaRdo Mansho

Jornada de qualidade

Q uando se fala em assistência à saúde de qualidade nos EUA, necessa-
riamente se menciona o Kaiser Permanente, grupo empresarial que se 
notabilizou por seu modelo integrado de atuação, por meio do qual 
opera 39 hospitais e 677 clínicas médicas, emprega mais de 21 mil mé-

dicos assalariados e atende a 11,8 milhões de beneficiários de seus planos de saúde. 
A empresa está entre as melhores nos principais rankings de qualidade de assistência 
médica daquele país e, ao mesmo tempo que encampou uma jornada de melhoria 
contínua de seus serviços, teve quase 50% de aumento em seu faturamento desde 
2010, alcançando receitas de US$ 64,6 bilhões em 2017. Em passagem por São Pau-
lo, onde participou do 22º Congresso Abramge e do 13º Congresso Sinog, a vice-
-presidente de qualidade e excelência da Kaiser Permanente no norte da Califórnia, 
Barbara Crawford, falou a Visão Saúde sobre os principais aspectos que diferenciam 
a atuação da empresa de seus concorrentes. Para ela, qualidade em serviços de saúde 
está associada a queda de custos, e o Brasil tem na ausência de dados confiáveis um 
entrave para a evolução de seu sistema.      
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Visão saúde – O que define qualidade em um 
plano de saúde?
BArBArA CrAwford – Para se ter um plano de 
saúde de alta qualidade, o ponto de partida é colocar 
os beneficiários no centro de sua operação, que deve ser 
concebida para melhorar a experiência e a assistência à 
saúde desses beneficiários. os clientes vão dizer a você 
o que precisa mudar. Um aspecto muito importante é 
reduzir a variação no atendimento prestado nos diversos 
locais, para que a assistência seja sempre a mesma todas 
as vezes em que o beneficiário bata à sua porta. Um 
plano de saúde que não estiver focado em qualidade, 
atualmente, está fadado a falhar. Mas a qualidade é uma 
jornada, não acontece da noite para o dia. Leva anos. 
Na Kaiser Permanente, estamos há dez anos nessa jor-
nada e continuamos a procurar onde mais precisamos 
melhorar. 

por onde vocês começaram essa jornada?
Uma das primeiras coisas que fizemos foi olhar profun-
damente para nossos hospitais. Identificamos os prin-
cipais eventos ocorridos nos hospitais, como infecções 
adquiridas no estabelecimento, objetos esquecidos no 
corpo do paciente, em cirurgias, e acidentes de traba-
lho. A partir daí, perguntamo-nos o que poderia ter sido 
feito para evitá-los. formamos conselhos consultivos de 
pacientes para nos trazer esses problemas e nos ajudar a 
melhorar. outra coisa que fizemos que se mostrou mui-
to impactante foi a implantação de um sistema integra-
do de operações, o que nos permitiu reduzir a variação 
entre as práticas dos médicos e hospitais. A premissa é 

de que nossos beneficiários tenham a mesma qualidade 
de assistência nos nossos 21 hospitais. Para fazer isso, 
tivemos de padronizar nossos processos. Uma variação 
pode existir, por exemplo, por causa do layout físico de 
um hospital, requerendo adaptações. Mas, em geral, o 
pacote principal de processos deve ser bem padroniza-
do. Isso é importante para o paciente, que passa a ter o 
mesmo cuidado, aqui e lá, e pode antever como será 
atendido. E também é importante do ponto de vista 
clínico, para que o médico consiga enxergar o que fun-
ciona melhor. 

É possível melhorar a qualidade da  
assistência à saúde sem aumentar custos?
Com certeza. Um bom programa de qualidade au-
tomaticamente irá diminuir os custos. Na Kaiser 
Permanente, por exemplo, projetamos economizar  
176 milhões de dólares, em um ano, como conse-
quência dos projetos de qualidade nos quais minha 
área está trabalhando neste momento. Isso será 
atingido com o aumento da qualidade da nossa as-
sistência à saúde. Temos um programa específico 
para reduzir os índices de pneumonias associadas 
ao ambiente hospitalar, pois cada paciente que con-
trai pneumonia no hospital fica, em média, 21 dias 
a mais internado, a um custo extra de 2.500 dólares 
por dia. Como somos um sistema de pré-pagamento, 
não recebemos nada a mais por isso. Então eu sei 
que se reduzirmos os índices de pneumonia origi-
nada no hospital, economizaremos muito. E é assim 
que a qualidade melhora a gestão de custos. Pode até 
demorar um pouco, mas o retorno virá.

Então a medicina preventiva também  
é importante nesse contexto?
Prevenção tem a ver com vidas mais longas e com 
qualidade. E prevenindo doenças relevantes, também 
reduzimos custos. Então, se uma pessoa com diabetes 
se junta a Kaiser Permanente, nós a acompanhamos 
sistematicamente, de diversas formas. Há uma equipe 
de suporte aos médicos, incluindo educadores espe-
cialistas em diabetes, gestores de qualidade de vida, 
farmacêuticos. Não se pode esperar que os médicos 

A premissa é de que 
nossos beneficiários 

tenham a mesma qualidade  
de assistência nos nossos  
21 hospitais. Para fazer isso, 
tivemos de padronizar  
nossos processos. 
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Um grande desafio é 
olhar para as mudanças 

demográficas e entender como 
fazer a gestão populacional da 
melhor forma, começando  
com programas preventivos

façam tudo, especialmente se eles tiverem um gran-
de volume de pacientes. outro exemplo, foram nossos 
esforços para seguir as diretrizes do governo federal 
dos EUA no que se relaciona à prevenção de câncer 
de cólon em pessoas com mais de 50 anos de idade. 
fizemos uma campanha para receber pelo correio 
amostras fecais dos beneficiários dessa faixa etária, 
para que buscássemos sinais de sangue. Nos casos de 
resultado positivo, são agendados exames complemen-
tares. Começamos esse trabalho há três anos, e ago-
ra podemos ver que estamos conseguindo reduzir o 
número de casos mais avançados de câncer de cólon. 
os pacientes estão vivendo mais por causa disso. Tam-
bém por causa dos nossos programas de medicina pre-
ventiva, nos quais acompanhamos pressão arterial e 
colesterol, além dos incentivos à prática de exercícios 
físicos e do controle da dieta alimentar, um beneficiá-
rio da Kaiser Permanente tem 30% menos chance de 
ter um ataque cardíaco. 

Qual foi o papel da tecnologia nessa jornada de 
qualidade?
Para ser capaz de diagnosticar, de identificar em quais 
áreas eu devo começar, você precisa de big data [um 
conjunto extenso de dados analisados com o uso de in-
teligência artificial], e foi assim que nós começamos. 
Ao analisar as causas de 50 mortes ocorridas, em um 
determinado período, em cada um de nossos 21 hos-
pitais, conseguimos identificar que uma significativa 
parcela dessas mortes havia sido causada por infecções 
hospitalares. E foi aí que soubemos que tínhamos de 
começar a mudar.

Qual é o próximo passo na fronteira da 
tecnologia?
A análise preditiva. Poder prever o risco de readmissões 
nos hospitais, por exemplo. Agora, estamos nos movi-
mentando para focar no paciente que teve alta do hos-
pital, para, considerando todas as informações que te-
mos sobre ele, determinar qual o risco de ele voltar para 
o hospital. Se ele tem um risco grande de readmissão, 
talvez possamos realizar uma abordagem diferente em 
seu acompanhamento pós-alta. 

Quais são suas impressões sobre o sistema de 
saúde do Brasil?
Uma coisa que eu acho que o Brasil tem de começar a re-
solver urgentemente é ter bons dados e poder, assim, medir 
o desempenho dos hospitais. Em São Paulo, vocês têm os 
hospitais libanês e o judaico, que têm a reputação de serem 
os melhores. Então me diga: o que faz deles os melhores? 
reputação. Mas você precisa de números, dados, que de-
vem fazer parte de todos os hospitais. Quais são os índices 
de cesáreas? Esse índice é medido da mesma forma em 
todos os hospitais? Quais são suas taxas de infecção hospi-
talar? Qual é sua taxa de mortalidade? Podemos começar 
por aí para engajar os hospitais a melhorarem. 

globalmente, quais são os principais desafios 
para o futuro dos sistemas de saúde? 
Eu acho que um grande desafio é olhar para as mudan-
ças demográficas e entender como fazer a gestão popu-
lacional da melhor forma, começando com programas 
preventivos. outro desafio é usar sabiamente os dados, 
permitindo o acesso fácil ao histórico médico dos pacien-
tes por meio dos prontuários eletrônicos. Não podemos 
avançar sem isso. E depois existem as novas tecnologias, 
para as quais sempre há um apetite. Quando eu come-
cei na enfermaria, era raro que bebês nascidos com 26 
semanas sobrevivessem. Agora nós vemos bebês que nas-
cem com 22 semanas e que conseguem sobreviver. Eles 
podem ter condições crônicas e precisarem de cuidado 
especial a vida inteira por causa disso. Então, eu acho que 
temos meios para salvar vidas, mas também temos de nos 
focar na qualidade de vida. Temos de ajudar os pacientes 
a tomar boas decisões relacionadas às tecnologias dispo-
níveis e seus impactos na qualidade de vida. 
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Moléculas em 3D
No início de outubro de 2017, a Academia 
Sueca anunciou o prêmio Nobel de Química  
ao suíço Jacques Dubochet, ao alemão 
Joachim Frank e ao escocês Richard 
Henderson pela tecnologia “criomicroscopia 
eletrônica”, que permite a captação de 
imagens em alta resolução, três dimensões  
e no nível atômico, como a imagem ao lado.  
Ao enxergar a totalidade da estrutura 
molecular de organismos vivos, cientistas 
podem entender melhor seu funcionamento,  
o que contribui para estudos sobre a 
resistência a antibióticos e a quimioterapia 
contra o câncer, por exemplo.
imAgem:  RoyAl SweDiSH AcADemy oF ScieNceS

IMageM
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E m meio à excessiva judicialização de de-
mandas de assistência à saúde, que fre-
quentemente tem obrigado planos de 

saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS) a 
pagarem tratamentos não previstos em contra-
to ou por medicamentos não registrados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), três decisões judiciais recentes são um 
alento para a segurança jurídica no setor. Saiba 
quais são a seguir:

1. Plano dE saúdE não tErá dE Pagar 
fErtilização in vitro dE PEssoa com 
EndomEtriosE 
Ao analisar apelação de mulher que requeria a 
cobertura do procedimento, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco obser-
vou que a fertilização in vitro não tem cobertu-
ra legal obrigatória, indicando que o art. 10, III, 
da lei 9.656/98 permite a exclusão contratual 

de inseminação artificial. O tribunal também 
embasou sua decisão na Resolução Norma-
tiva  387/15, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que englobou no conceito 
de “inseminação artificial” qualquer técnica de 
reprodução assistida, e no enunciado aprovado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no sen-
tido de não considerar a fertilização in vitro como 
procedimento de cobertura obrigatória, salvo 
em caso de expressa previsão contratual. 

2. custEar mEdicamEnto sEm 
rEgistro na anvisa configura 
infração sanitária 
Ao julgar recurso de operadora de plano de 
saúde, a 3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça determinou que a mesma não tem a 
obrigação de pagar pelo tratamento à base de 
Lenalidomida (Revlimid), ainda sem registro 
no Brasil. “Essa obrigação não se impõe na hi-

pótese em que o medicamento recomendado 
seja de importação e comercialização vetada 
pelos órgãos governamentais”, escreveu a re-
latora do recuso, ministra.

3. PErmissão dE limitE do númEro dE 
sEssõEs dE PsicotEraPia
O desembargador federal Marcelo Saraiva, da 4ª 
Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Re-
gião, suspendeu, até o julgamento de recurso, 
decisão de primeira instância que exigia a oferta 
de psicoterapia de maneira ilimitada por planos 
de saúde de todo o país. O magistrado acolheu 
alegação da ANS sobre o “dano irreparável” que 
a ausência da limitação poderia provocar na si-
tuação financeira de operadoras e seguradoras. 
E ressaltou a razoabilidade da legislação em vi-
gor, que assegura cobertura mínima de 40 ses-
sões com psicólogos e/ou terapeutas ocupacio-
nais para os casos mais graves e cronificantes.

3 pitadas de 
segurança 
jurídica

nOtas
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MuitO e pOucO antibióticO
P ara evitar o abuso na prescrição de an-

tibióticos, o Instituto Nacional de Exce-
lência em Saúde e Assistência (Nice, 

na sigla em inglês), órgão governamental do 
Reino Unido, publicou nova norma recomen-
dando que crianças com diagnóstico de infec-
ção do trato urinário passem por teste de urina 
antes de receberem tratamentos. A intenção é 
saber se o organismo da criança está comba-
tendo uma infecção e evitar, assim, o uso des-
necessário de antibióticos, o que pode levar à 
resistência de bactérias a medicamentos.

Em setembro de 2017, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) publicou um relató-
rio em que afirma que, por causa dessa resis-
tência, cerca de 700 mil pessoas morrem to-
dos os anos no mundo. Segundo a OMS, se o 

uso indiscriminado de antibiótico continuar, 
o número de mortos por infecções bacteria-
nas pode chegar a 10 milhões por ano em 
2050, convertendo-se na principal causa de 
morta não natural no planeta.  

 “A resistência antimicrobiana é uma 
emergência de saúde global que vai compro-
meter seriamente o progresso da medicina 
moderna”, avaliou Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, diretor-geral da OMS, em um comuni-
cado. “Há uma necessidade urgente de mais 
investimento em pesquisa para infecções 
resistentes a antibióticos, incluindo tubercu-
lose, ou, de outra forma, seremos forçados 
a voltar a um tempo em que as pessoas te-
miam infecções comuns e arriscavam suas 
vidas durante pequenas cirurgias”, alertou.

as bactérias  
resistentes Mais 
aMeaçadOras,  
segundO a OMs

acinEtobactEr baumannii  
resistente a carbapenem 

PsEudomonas aEruginosa  
resistente a carbapenem 

EntErobactEriacEaE  
resistente a carbapenem e à  
terceira geração de cephalosporin

*Com informações de Veja.com
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“Precisamos de muita cautela na incorporação de novas  
tecnologias, pois a maioria delas representa meramente um  

aumento de custos sem ganho efetivo na assistência à saúde.” 
lEnir santos, uma das idealizadoras do Sistema Único de Saúde (SUS) e coordenadora do Instituto de  

Direito Sanitário Aplicado, durante o Exame Fórum Saúde, realizado em 12 de setembro de 2017, em São Paulo.

Entre 7 de agosto e 6 de 
setembro deste ano a 
agência nacional de saúde 
suplementar (ans) realizou a 
consulta pública do programa 
especial de escala adequada 
(pea), que visa viabilizar a 

saída voluntária ordenada de 
empresas que avaliem não 
ter condições de manterem-
se como operadoras de 
planos de saúde. O programa 
também tem os propósitos de 
assegurar a continuidade à 

cobertura dos beneficiários 
dessas operadoras e facilitar 
o aumento de escala no setor. 

a ans estuda oferecer 
condições especiais para 
operadoras que assumirem 
os planos de saúde em 

dificuldades, mas será 
exigida a comprovação de 
boas condições financeiras 
do comprador, que deverá 
apresentar patrimônio 
positivo e não poderá estar  
em regime especial. 

saída à francesa

Com informações do Correio Braziliense



Operadoras adotam diferentes abordagens para melhorar assistência aos beneficiários idosos 

uMa nOva relaçãO

E m setembro de 2017, o Projeto Idoso Bem 
Cuidado, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), completou um ano 

de sua implantação. Ao todo, 49 operadoras de 
planos de saúde e 18 prestadores de serviços 
aderiram à iniciativa, feita para estimular me-
lhorias na assistência à saúde dos idosos.

Uma das operadoras participantes é a São 
Francisco Saúde, com sede em Ribeirão Pre-
to, no estado de São Paulo. Com o lançamen-
to do Programa Viver Bem, em 2014, o plano 
de saúde mudou seu relacionamento com 
beneficiários com mais de 60 anos, passan-
do a promover a saúde, quando antes pres-
tava suporte para o tratamento de doenças. 

O primeiro passo da operadora foi conhe-
cer a fundo cada um dos participantes do 
programa e classificá-los em níveis de risco. 
A seguir, foi iniciado um acompanhamento 
personalizado de cada paciente, incluindo 
enfermeira-tutora, com base nos protocolos 
clínicos do programa. Essa nova abordagem 
rendeu resultados animadores em 2016: 
redução de 23% no número de consultas, 
33% em internações e 25% nos custos de 
assistência à saúde do público monitorado. 

A seguradora Sul América Saúde, por 
sua vez, estruturou um projeto-piloto que 
busca proporcionar uma atenção integrada 
aos beneficiários com 65 anos ou mais do 

estado de São Paulo, que representam 63% 
de sua carteira de clientes. O acompanha-
mento primário desse público passou a ser 
feito por médicos generalistas remunerados 
com base em indicadores de melhora na 
saúde do paciente.

Entre janeiro de 2017, quando foi inicia-
do, a junho do mesmo ano, 2.349 benefi-
ciários aderiram ao projeto. Esse grupo teve 
seu perfil de saúde detalhado e passou a 
contar também com uma central exclusiva 
de atendimento para esclarecimento de dú-
vidas e emergências. O próximo passo da 
seguradora será apurar os resultados do 
projeto-piloto e avaliar sua eficácia. 
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52%
foi a redução nas internações de idosos, no Reino Unido, obtida com o 
aumento do uso de telemedicina e monitoramento remoto de pacientes. 
A informação é de um estudo do Instituto Coalização Saúde (Icos), que 
estima que a adoção de novas tecnologias para consultas a distância 
possa permitir uma economia de até 2% no gasto total de saúde em 
um país grande da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), reunião de 35 nações desenvolvidas. Essa 
economia seria possível pelo corte de despesas com espaços físicos 
e transporte. No Brasil, porém, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
veda tal prática, por considerar a consulta física como insubstituível.

MOrtes causadas  
pelO vírus Hiv nO MundO
(por 1.000 pessoas)

1990 00,5

1998 0,2

2005 0,3

2016 0,14

2030 (proj. atual) 0,09

2030 (se houver avanços) 0,06

2030 (se houver regressões) 0,17

2030 (c/ 10% de cortes) 0,19
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um dos homens mais ricos, e também 
um dos maiores doadores do mundo, 
o fundador da Microsoft Bill Gates 

alertou para uma possível regressão no 
combate à epidemia da Aids.

“Com 35 milhões de mortes, a Aids é 
o pior desastre humanitário do meu tempo. 
Mas se considerarmos o que aconteceria se 
a curva de infecção tivesse continuado em 
sua trajetória inicial, o combate à Aids  
pode ser considerado um grande sucesso  
da humanidade”, escreveu Gates no 
relatório 2017 da fundação filantrópica  
que mantém com sua mulher, Melinda. 
“Mas esse sucesso está sob risco.”

Segundo Gates, a simples manutenção 
dos atuais programas de prevenção e 
tratamento da doença não são suficientes 
para assegurar que o índice de mortes 
causadas pela Aids retorne ao registrado em 
1990. Ele afirma temer, inclusive, o corte 
de gastos nessa área por causa da falsa 
sensação de que a ameaça representada pelo 
vírus HIV já tenha sido vencida.

“O financiamento do combate à Aids 
está estagnado e há rumores de cortes. 
Precisamos encontrar meios para maximizar 
o impacto de cada dólar investido em 
prevenção, tratamento e desenvolvimento 
de vacinas contra o HIV”, completou Gates.

sucesso sob risco

em artigo publicado na 
revista Science de setembro 
de 2017, cientistas do 
instituto nacional de saúde 
dos estados unidos e da 
empresa farmacêutica 
sanofi anunciaram a 

criação de um anticorpo 
que ataca 99% dos tipos de 
vírus Hiv e pode prevenir a 
infecção em primatas.

classificado pela 
sociedade internacional 
de aids como um “avanço 

emocionante”, a pesquisa 
utilizou anticorpos de 
ampla neutralização, 
desenvolvidos por um 
pequeno número de 
infectados. realizado em 
24 macacos, o experimento 

revelou que nenhum dos 
primatas foi infectado 
após receber os poderosos 
anticorpos. Os testes 
com humanos para tentar 
prevenir ou tratar a infecção 
começarão em 2018.

avanço emocionante



Saiba como funciona o círculo vicioso que ameaça  
a sustentabilidade da saúde suplementar no Brasil 

Por que a 
conta não fecha

1. DesPerDícios e frauDes
R$ 20 bilhões foram gastos pelos planos de saúde, 
em 2016, com fraudes e desperdícios, segundo o 
Instituto de Estudos da Saúde Suplementar (IESS). 
Entre as causas dessa anomalia, que representou 
15% das despesas assistenciais do setor, estão 
cirurgias e exames realizados sem necessidade e 
medicamentos prescritos indevidamente. 

2. inflação méDica 
Os desperdícios e as fraudes, além da incorporação 
de novos medicamentos e terapias – por vezes sem 
eficácia comprovada ou registro para comercialização 
no Brasil –, são os principais fatores que levam a 
inflação médica a ser maior que a inflação geral da 
economia. Como pode ser constatado a seguir, a 
inflação médica mais que dobrou nos últimos sete anos.  

2016 – 20,4 %
2013 – 16,0 %
2010 – 7,6 %
Fonte: Índice de Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH)  
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)

3. DesPesas assistenciais 
Com a inflação médica em alta descontrolada, a 
consequência é a explosão das despesas assistenciais 
dos planos de saúde, que incluem todos os gastos com 
exames, terapias, consultas, cirurgias, internações 
hospitalares, medicamentos, materiais e dispositivos 
médicos. De 2015 para 2016, o aumento das despesas 
assistenciais foi de 14,1%. Enquanto isso, a inflação 
geral do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 6,29% em 2016.

2016 – R$ 137,0 bilhões
2013 – R$ 90,9 bilhões
2010 – R$ 59,7 bilhões
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

4. reajustes Dos  
Planos inDiviDuais
O grande aumento das despesas assistenciais, 
por sua vez, faz com que os reajustes dos planos 
de saúde individuais, determinados pela ANS, 
também sejam mais altos que a inflação geral do 
país. Os índices autorizados, porém, não chegam 
a refletir inteiramente a evolução das despesas 
assistenciais – a diferença se transforma em 
perdas financeiras para as operadoras.

2016 – 13,57 %
2013 – 9,04 %
2010 – 6,73 %
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

5. sinistraliDaDe
Como as despesas assistenciais têm 
aumentado em nível superior à evolução da 
receita de contraprestações, a sinistralidade 
registrada pelos planos de saúde também vem 
aumentando, ano a ano. Esse é outro sinal de 
deterioração da situação financeira dos planos 
de saúde. Em 2016, de cada R$ 100,00 
recebidos pelas operadoras, a título de 
mensalidade, R$ 84,90 foram gastos com 
atendimentos médico-hospitalares de seus 
clientes. Veja, a seguir, que esse valor é bem 
superior ao registrado em 2010.

2016 – 84,9 %
2013 – 83,4 %
2010 – 80,4 %

6. receita De contraPrestações
A principal fonte de receita dos planos de saúde, 
representada pelas mensalidades pagas pelos 
beneficiários, é influenciada pelos reajustes 
autorizados pela ANS – sempre abaixo da inflação 

médica – e pelo aumento da inadimplência. Em 
2016, por exemplo, o valor total foi 12,7% maior 
que no ano anterior, aumento menor que a evolução 
das despesas assistenciais no mesmo período, 
que, como vimos anteriormente, foi de 14,1%. 
Essa diferença representa redução da margem 
operacional das empresas de planos de saúde.

2016 – R$ 161,5 bilhões
2013 – R$ 109,0 bilhões
2010 – R$ 74,3 bilhões
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

7. inaDimPlência
R$ 1,5 bilhão foi o total das perdas financeiras 
dos planos de saúde, em 2016, causadas por 
inadimplência dos beneficiários, que não pagaram 
suas mensalidades. Dentre as mais de mil 
operadoras no segmento de saúde suplementar, 
7% encerraram o ano passado com inadimplência 
superior a 5%, um índice considerado alto. As 
informações são da consultoria Intervalor. 

8. resultaDo oPeracional
R$ 400 milhões foram o resultado operacional 
do segmento em 2016, apurado a partir da soma 
das receitas operacionais e redução das despesas 
com tributos que incidem sobre faturamento, 
das despesas assistenciais, administrativas 
e operacionais. Essa soma representa menos 
da metade do registrado no ano anterior e 
reflete a pressão exercida por todos os fatores 
anteriormente mencionados: desperdícios e 
fraudes, inflação médica, reajustes autorizados 
pela ANS e inadimplência. Esse resultado 
operacional representa 0,2% da receita de 
contraprestações. Resumindo: os planos de saúde 
prestam um serviço de suma importância para a 
sociedade, mas são mal remunerados para isso.
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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRAL
PARA OPERADORAS
ODONTOLÓGICAS

DISPONÍVEL EM:

Nunca foi tão fácil vender!

Auditoria na tela do
seu smartphone!

Auditoria Smart

E o melhor: cliente DATASYS não paga nada a
mais por isso!!!

Solicite uma demonstração. Nós iremos até você!

MANTENHA O FOCO 
NO SEU NEGÓCIO

REDUZA SEUS 
GASTOS COM TI

100% COMPLIANCE
COM ANS

NOVO MÓDULO VENDAS ONLINE

CHEGOU O NOVO APP DATASYS

TOME DECISÕES
CONFIÁVEIS

datanext@datanext.com.br 
www.datanext.com.br

Solicite uma demonstração. Nós iremos até você!
(19) 3327-1643 
0800 040 8008

Gestão Financeira 
COMPLETA

REDUÇÃO da
 Sinistralidade 

Módulo Biométrico 
ANTI-FRAUDES
Novas Versões

 SEM Custos Adicionais
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capa

Executivos da saúde suplementar 
apresentam as perspectivas e  
desafios para os próximos cinco anos

O futuro  
dos planos  
de saúde

A  
saúde suplementar no Brasil  
está em dificuldades, com  
queda no número de 
beneficiários, aumento 
exponencial dos custos 

assistenciais, desperdícios, fraudes, insegurança 
jurídica, queda nas margens... O cenário 
complicado do setor já é conhecido por todos.  
Mas, e o seu futuro, como será? Daqui a cinco 
anos, os planos de saúde terão vencidos esses 
desafios? Continuarão a se equilibrar na corda 
bamba de hoje? Ou estarão em situação ainda 
mais difícil, comprometendo sua participação na 
assistência à saúde de milhões de brasileiros?

As respostas definitivas só o tempo trará. 
Enquanto isso, a Visão Saúde apresenta a opinião 
de alguns dos principais executivos da saúde 
suplementar do Brasil, além da representante de 
uma grande operadora dos EUA, exposta durante 
o 22º Congresso Abramge e o 13º Congresso 
Sinog, realizados nos dias 17 e 18 de agosto na 
cidade de São Paulo. 
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cincO  
anOs, cincO  
desafiOs
As principais 
tendências que vão 
impactar os planos 
de saúde até 2022, 
segundo executivos 
do setor

• Envelhecimento  
 e crescimento  
 populacional

• Aumento dos custos  
 com saúde

• Avanços tecnológicos

• Aumento das  
 doenças crônicas

• Empoderamento  
 do consumidor

escalada 
dOs gastOs 
em saúde 
Global 
(US$ trilhões)
2015 7,1
2020 8,7

américa latina  
(US$ bilhões)
2015 355,7
2020 400,5

Fonte: World Industry Outlook, Healthcare 
and Pharmaceuticals, The Economic 
Intelligence Unit, junho de 2016

Um nOvO mOdelO assistencial 
É consenso no mercado que o modelo assis-
tencial predominante, tanto no sistema privado 
quanto no público, terá de ser transformado nos 
próximos anos, para aumentar sua eficácia no 
cuidado à saúde e combater o aumento excessi-
vo dos custos (ver gráfico). 

A qualidade no atendimento ao beneficiário 
será o principal indicador a ser acompanhado 
pela gestão de operadoras e hospitais. “Colocan-
do o usuário no centro do modelo assistencial, 
desde sua concepção, conseguimos melhorar 
nossos indicadores ano a ano”, diz Barbara  
Crawford, vice-presidente de Qualidade da Kai-
ser Permanente, operadora de planos de saúde 
que figura em diferentes rankings como uma 
das melhores dos EUA.

Segundo Crawford, para gerar qualidade 
no cuidado à saúde, é essencial que o plano de 
saúde padronize o atendimento em sua rede de 
assistência seguindo protocolos clínicos, pro-
porcionando ao usuário experiências semelhan-
tes nas diferentes localidades. E que divulgue os 
indicadores de qualidade de hospitais e clínicas 
de forma transparente.

Para Helton Freitas, CEO da Unimed Se-
guros, o principal desafio para um sistema de 
mensuração de resultados é assegurar que exis-
tam dados uniformes, confiáveis e comparáveis, 
o que ainda não é realidade no Brasil. “Em saú-
de, valor não é sinônimo de reduzir custos, mas 
significa alcançar bons resultados com a maior 
eficiência possível”, diz Freitas.

Os indicadores de qualidade também serão 
usados como referência para o pagamento dos 
serviços médicos e odontológicos, pois o fee for 
service, como é chamado tecnicamente o pa-
gamento por procedimento, como consulta e 
exame, é considerada a principal causa do des-
perdício e das fraudes, que representaram 15% 
dos gastos assistenciais da saúde suplementar no 
Brasil em 2016, segundo o Instituto de Estudos 
da Saúde Suplementar (IESS).    

“Precisamos de uma cultura de performan-
ce. Há uma regulamentação excessiva das ope-
radoras e nenhum controle dos prestadores de 
serviço”, diz José Seripieri, CEO da Qualicorp, 
administradora de planos de saúde coletivos.

Exemplo desse descontrole está no uso exces-
sivo de exames caros, como a tomografia compu-
tadorizada e a ressonância magnética. Segundo 
o Mapa Assistencial da Saúde Suplementar, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
o número de tomografias e ressonâncias magné-
ticas no sistema privado brasileiro cresceu 22% 
em apenas dois anos e atingiu nível quase três 
vezes superior à registrada nos 35 países da Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que reúne nações com 
alto índice de desenvolvimento, como Alema-
nha, França e Estados Unidos. 

Nesse contexto, também é importante, se-
gundo os executivos da saúde suplementar, que 
os usuários de planos de saúde se envolvam no 
controle de desperdícios. Por isso, eles acredi-
tam que em um futuro próximo mecanismos 
de coparticipação nas despesas assistenciais de-
verão estar presentes na maioria dos convênios.

No modelo assistencial do futuro, os planos de 
saúde também investirão mais em promoção de 
qualidade de vida e atenção primária – ou básica – 
prevenindo o aparecimento de doenças e reduzindo 
o número de diagnósticos tardios, quando os trata-
mentos se tornam mais complexos e caros. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 80% 
das necessidades médicas das pessoas deveriam ser 
atendidas por unidades de atenção primária.

“O modelo hospitalocêntrico está em xe-
que, pois encarece a saúde. Procedimentos 
ambulatoriais não devem ser feitos nos hospi-
tais, que ficarão apenas para pacientes agudos 
no futuro”, afirma Claudio Lottenberg, CEO 
do UnitedHealth Group Brasil, controlador 
da operadora Amil. “A alta complexidade está 
acontecendo porque não estamos tratando di-
reito a baixa complexidade.”

capa
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medidas de 
cOntençãO 
de cUstOs 
Sistemas de saúde 
ao redor do mundo 
implantam soluções 
múltiplas para 
controlar os gastos 

• Formação de entidades 
de saúde maiores para 
obtenção de escala

• Diversificação de 
receitas por meio 
de verticalização e 
deslocamento dos 
serviços de hospitais 
para clínicas e centros 
comunitários, bem como 
ambientes virtuais

• Processos de compras 
regionalizados ou 
consorciados para 
obter maior poder de 
negociação

• Protocolos clínicos 
para aumentar a 
segurança dos pacientes 
e a eficiência dos 
tratamentos

• controle e regulação 
da prescrição de 
medicamentos

• Padronização de 
processos clínicos, 
para melhor 
coordenar e distribuir 
responsabilidades 
entre departamentos, e 
usar eficientemente os 
recursos

Fonte: 2017 Global Health 
Care Outlook, Deloitte

que a carência de dados e a tropicalização das 
soluções serão os maiores desafios. O grande 
problema será obter a escala transformadora da 
tecnologia”, diz Maurício Lopes.

A carência de dados de qualidade no siste-
ma de saúde brasileiro é um problema antigo e 
que ainda incomoda. Parece incrível, mas em 
plena era de cirurgias robotizadas e veículos 
sem motoristas, o prontuário eletrônico, o regis-
tro digitalizado das informações clínicas de um 
paciente, ainda é ficção para grande parte das 
operadoras. Enquanto isso, o Ministério da Saú-
de afirma já ter incorporado à sua base de dados 
digitalizada 83 milhões de pessoas, e pretende 
atingir 100% dos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) até o fim de 2018. 

Essa primeira barreira representada pelo 
prontuário eletrônico é relativamente simples 
de ser transposta e oferece benefícios clínicos 
e operacionais imensos. Por isso, espera-se que, 
nos próximos cinco anos, médicos, enfermeiros 
e gestores de planos de saúde tenham acesso em 
tempo real ao histórico médico dos pacientes, 
desde que respeitando-se o direito à privacidade 
assegurado pela legislação. 

“O prontuário eletrônico já é uma realidade 
em nossa operadora, com registros ambulatoriais 
e médicos”, diz o CEO do Hapvida Sistema de 
Saúde, Jorge Pinheiro. “Agora, nosso desafio é 
aprimorar o uso dessas informações em progra-
mas de prevenção.”

Essa nova abordagem do cuidado à saúde é, 
também, a melhor estratégia para lidar com o au-
mento das doenças crônicas e da expectativa de 
vida, dois desafios globais que se intensificarão 
nas próximas décadas.

“Nossa sociedade não está discutindo esse 
tema da melhor forma”, diz Maurício Lopes, 
vice-presidente da SulAmérica Saúde e Odon-
tologia. “Temos de entender como as dinâmicas 
de trabalho e a organização das cidades podem 
favorecer melhores hábitos. O custo dessa al-
teração social é muito menor que cuidar das 
doenças crônicas.”

a cOrrida tecnOlógica 
Além da mudança do modelo assistencial, o 
uso sábio da tecnologia será o outro fator que 
definirá o sucesso dos planos de saúde nos pró-
ximos anos, de acordo com os executivos da 
saúde suplementar.  

Mas pode-se dizer que, apesar dos avanços já 
obtidos pelo mercado nessa área, o sistema priva-
do de saúde (assim como o público) ainda está no 
aquecimento da corrida tecnológica – uma mara-
tona com barreiras, na qual a capacidade de esco-
lher os caminhos mais curtos, acelerar ou segurar o 
ritmo na medida certa e atrair bons companheiros 
para sua equipe vai determinar quem chegará intei-
ro na linha de chegada.

“Na área tecnológica, teremos um curso de 
aprendizagem complexa nos próximos anos, em 

2,3 zettabytes 
(2,3 trilhões x bilhões de gigabytes) é o volume global de dados  

de saúde estimado para 2020. Segundo a consultoria EY,  
responsável pela estimativa, o crescimento desses dados  

será de 48% ao ano no período entre 2016 e 2020
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alavancas 
da qUalidade
Segundo Barbara 
Crawford, da Kaiser 
Permanente

• Comprometimento  
 da liderança

• Sistematização  
 e padronização

• Gerenciamento  
 de projetos

• Uso inteligente  
 de dados

Os planOs de saúde dO fUtUrO terãO de ser

Sistemas de saúde ao redor do mundo 
implantam soluções múltiplas para 
controlar os gastos 

1. centrados no paciente
• comunicação transparente
• análise preditiva para antecipar e entender 
suas necessidades
• melhores relacionamentos

2. coletores de dados e automatizados
• análise de dados em massa

• uso de tecnologias digitais

3. orGanizações colaborativas
• estruturação de parcerias

4. Fortes em competências 
• ciências atuariais
• precificação
• gerenciamento de riscos

5. Flexíveis e eFicientes
• otimização de custos
• modelo de negócios orientado para serviços

Fonte: The Future of Health Insurance, EY, 2015

De fato, como lembra Pinheiro, o prontuá-
rio eletrônico não traz benefícios apenas para 
diagnósticos e tratamentos específicos de um 
paciente. Muito pelo contrário, multiplicado 
por centenas de milhares, ou até milhões, de 
beneficiários, ele pode representar uma base de 
dados a ser analisada por inteligência artificial – 
o já famoso big data – para identificar falhas na 
assistência à saúde e planejar ações de melho-
ria, como programas preventivos. 

“O cruzamento de dados também permiti-
rá o questionamento de algumas condutas mé-
dicas, dando mais segurança para o paciente e 
reduzindo custos”, afirma Claudio Lottenberg. 

Nos próximos cinco anos, a tecnologia tam-
bém mudará o modo como planos de saúde e 
beneficiários se relacionam. 

“O novo cenário altera as relações no siste-
ma de saúde, tirando os pacientes do polo pas-
sivo frente a médicos e prestadores de serviço”, 
diz Helton Freitas. “Os médicos precisam adap-
tar seu processo de trabalho e abandonar práti-
cas do passado.”

A telemedicina, por exemplo, que permite 
a realização de consultas à distância por meio 
da internet, ainda não está devidamente regu-
lamentada no Brasil. O Conselho Federal de 

Medicina (CFM) restringe a prática, por con-
siderar que o contato presencial entre médico e 
paciente é insubstituível. Mas, pelo que se vê em 
países desenvolvidos, como EUA e Inglaterra, a 
telemedicina pode oferecer inúmeras vantagens 
em determinados casos, como no acompanha-
mento de doentes crônicos, reduzindo custos e 
deslocamentos – conferindo mais eficiência no 
cuidado à saúde, enfim.

“Também será muito mais disseminado, no 
futuro, o uso de aplicativos para a avaliação de 
operadoras e hospitais pelos usuários”, acredita 
Manoel Peres, CEO da Bradesco Saúde. 

Ainda na área tecnológica, há a expectativa 
do uso crescente de ferramentas para o combate 
a fraudes. No caso dos beneficiários, a biometria 
já é usada para evitar o compartilhamento inde-
vido dos planos de saúde. Já na prática da me-
dicina, a internet das coisas pode vir a permitir 
o rastreamento de produtos em grande volume.

Muitas possibilidades tecnológicas já estão 
disponíveis para a saúde suplementar, e muitas 
novas ferramentas ainda surgirão. Para os execu-
tivos do setor, elas precisam ser avaliadas de acor-
do com a relação custo-benefício que oferecem.

“A pauta dos planos de saúde para 2022 será a 
assertividade das decisões”, diz Maurício Lopes.

capa
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daqUi 
a cincO 
anOs

“Os pacientes terão de entender como 
funciona o financiamento da saúde e, para 
isso, a coparticipação no pagamento da 

assistência será importante. Os prestadores 
de serviço terão sua qualidade mensurada  

e o big data fará as profissões  
médicas mudarem.” 

claudio lottenberG
CEO do UnitedHealth Group Brasil

“As novas tecnologias farão pelos cuidados 
com a saúde o mesmo que Gutenberg e a 

prensa fizeram pela escrita. E nos ajudarão 
a atingir a nova compreensão do que é 

saúde: viver de forma saudável e prevenir 
ativamente o risco de adoecer.” 

Helton Freitas  
CEO da Unimed Seguros

“O médico de família será o primeiro passo 
do modelo assistencial, que precisa ser 

proativo, com foco na promoção e manutenção 
da saúde. A tecnologia revolucionará o que 
fazemos hoje e fará nossa atividade muito 

diferente daqui a cinco anos.” 

JorGe pinHeiro
CEO do Hapvida Sistema de Saúde

“Nós teremos de atuar de ponta a ponta, 
conhecendo nosso usuário com profundidade 
e colocando-o no centro da operação, para 

estabelecer com ele um vínculo de credibilidade. 
Também precisamos de uma cultura de 
performance nas empresas de saúde.” 

José seripieri
CEO da Qualicorp

“Haverá utilização de outros 
formatos de prestação de 
serviços médicos, como 

complemento aos atuais, com 
a disseminação de pontos 
de serviços médicos não 

hospitalares para procedimentos 
menos complexos.” 

maurício lopes
vice-presidente da SulAmérica  

Saúde e Odontologia

“O envelhecimento populacional e a retomada  
do crescimento econômico pressionarão os 

gastos com saúde. Operadoras terão de fazer 
gestão de saúde, e não de doenças. E os 
prestadores de serviços serão avaliados  
pelos usuários com o uso de aplicativos.” 

manoel peres
CEO da Bradesco Saúde

COmO ExECUTIvOS  
DA SAúDE  

SUPlEmENTAr  
ENxErGAm O FUTUrO  

DOS PlANOS  
DE SAúDE

“No plano de saúde do futuro, a voz do 
paciente orientará a organização do sistema 
assistencial, médicos e funcionários serão 
reconhecidos e trabalharão com alegria, 

haverá uso racional dos recursos e a 
melhoria contínua estará sempre presente.” 

barbara crawFord  
vice-presidente de Qualidade da  

Kaiser Permanente (EUA)
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Segunda opinião médica e decisões colegiadas  
ganham força no mercado de saúde no Brasil, evitando  

cirurgias desnecessárias e cortando custos

Divergências 
benéficas

Estudos científicos e experiências em hospi-
tais evidenciam a importância de não se deixar a 
cargo de um único profissional todas as decisões, 
especialmente em casos de alta complexidade. 

Nos EUA, um estudo de 2012 demonstrou 
que a segunda opinião pode evitar muitas cirur-
gias. Durante 14 meses, o cirurgião de coluna 
vertebral Francis Gamache, do New York Hos-
pital, coletou dados sobre 155 pacientes que o 
procuraram depois de já ter uma indicação de 
cirurgia. Desses casos, Gamache descartou a 
necessidade de cirurgia em 69 pacientes, o que 
representa 44,5% do total. 

Outro exemplo foram as conclusões de pes-
quisa publicada em 2015 no American Journal 
of Medicine, nos EUA, por equipe liderada por 
Ashley Meyer, do Centro Médico Michael E. De-
Bakey, no Texas. Durante dois anos, foram anali-

sados os resultados de quase 7 mil pedidos de se-
gunda opinião, por parte de pacientes, à empresa 
especializada Best Doctors, com atuação nacional 
nos EUA. A especialidade com maior número de 
pedidos foi a cirurgia ortopédica, seguida de on-
cologia e hematologia. O levantamento revelou 
que em quase 40% dos casos a indicação original 
de tratamento foi alterada após a segunda opinião. 
Mudanças no próprio diagnóstico representaram 
cerca de 15% dos casos.

Embora muito mais timidamente, o serviço 
de segunda opinião médica também é oferecido 
no Brasil, entre outras empresas, pela Advance 
Medical, originária da Espanha e com escritórios 
nos cinco continentes. Para o presidente da unida-
de brasileira, Caio Soares, os principais benefícios 
desse serviço são dar chance para o paciente to-
mar a decisão adequada e o corte de custos.

A  
escalada dos custos da assistência à saúde nos sistemas público e privado, 
aliada às crescentes descobertas de práticas ilícitas no exercício da me-
dicina, tem levado ao debate em torno da necessidade de se recorrer à 
segunda opinião ou à formação de juntas de especialistas no intuito de 
se evitarem tratamentos desnecessários ou, mesmo, contraindicados. 
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“A norma traz 
segurança para 
o beneficiário, 
assegurando que 
sua questão de 
saúde seja  
resolvida”
karla santa cruz,  
diretora de normas  
e Habilitação dos  
Produtos da ans

 “Apesar de o brasileiro ainda ficar cons-
trangido em pedir a segunda opinião, o pre-
conceito está sendo quebrado, e a demanda 
pelo serviço está crescendo”, afirma Soares. 
Ele afirma que esse procedimento propicia 
queda de 50% no número de atendimentos 
em pronto-socorro e 30% na realização de pro-
cedimentos cirúrgicos. “Em oncologia e orto-
pedia, esse índice pode chegar a 80%”, diz o 
presidente da Advance Medical. 

Interesses mercantIs
Mas se seus benefícios são tão grandes e claros, 
por que a segunda opinião ainda é pouco disse-
minada no sistema de saúde brasileiro? 

Para Paulo Hirai, sócio da consultoria em 
saúde Pluricare, é uma questão cultural. “Os 
brasileiros são um pouco ingênuos nesse sen-
tido, não querem questionar os médicos e não 
acreditam que eles podem sugerir algo que não 
é necessário”, afirma Hirai. Segundo o consul-
tor, no entanto, o modelo brasileiro induz as 
pessoas a procurarem diretamente especialistas, 
que são mais afetados por “interesses mercan-
tis”, isto é, médicos que são estimulados finan-
ceiramente por fabricantes de medicamentos e 
órteses, próteses e materiais especiais (OPME) 
a indicarem seus produtos para os pacientes.

Cientes dessa situação e diretamente afe-
tadas financeiramente por ela, operadoras e 
seguradoras de saúde há alguns anos pleiteiam 
junto à Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) mecanismos para reduzir o volume 
de terapias desnecessárias ou inadequadas. Em 
junho de 2017, a ANS deu um passo impor-
tante nesse sentido ao normatizar a formação 
de juntas médicas ou odontológicas para a re-
solução de divergências sobre diagnósticos e 
tratamentos entre planos de saúde e médicos 
de seus beneficiários. 

“Essa demanda existe desde 2001 por parte 
das operadoras e é muito boa também para o pa-
ciente, que passa a ter três médicos analisando 
seu caso”, afirma a diretora de Normas e Habi-

litação dos Produtos da ANS, Karla Santa Cruz 
Coelho. “Mas é bom deixar claro que não há 
possibilidade de junta em casos de emergência.”

A Resolução Normativa no 424, da ANS, 
define os casos em que se admite a formação 
da junta e estabelece os procedimentos ne-
cessários para tanto. A junta deve ser formada 
pelo médico-assistente do beneficiário, pelo 
profissional que representa o plano de saúde 
e por um terceiro especialista indicado em co-
mum acordo pelas duas partes. A remuneração 
da terceira opinião será feita pelas operadoras 
e seguradoras. 

Para Karla Coelho, a expectativa é que as no-
vas regras promovam agilidade de atendimento, 
evitem conflitos e reduzam os casos de judiciali-
zação. “A norma traz segurança para o beneficiá-
rio, assegurando que sua questão de saúde seja 
resolvida”, completa a diretora da ANS.  

PacIentes emPoDeraDos
A segunda opinião e as juntas médicas são utili-
zadas em diversas partes do mundo para aumen-
tar a assertividade de diagnósticos e indicações 
de tratamentos. 

No Brasil, esses mecanismos vêm ganhando 
força em hospitais de ponta. Um dos pioneiros 
foi o Hospital Israelita Albert Einstein, que, em 
parceria com a Bradesco Seguros, oferece se-
gunda opinião médica em casos de cirurgia de 
coluna desde 2011. Outro exemplo é do Hospi-
tal Sírio-Libanês, que oferece segunda opinião 
médica em oncologia. 

“A segunda opinião é uma prática saudável 
porque, hoje, os pacientes querem e precisam 
se sentir empoderados. Só assim podem sentir- 
-se absolutamente confortáveis, principalmente 
diante de procedimentos mais invasivos”, afir-
ma o Presidente do Conselho de Administração 
da Associação Nacional de Hospitais Privados 
(Anahp), Francisco Balestrin.

Na Beneficência Portuguesa de São Paulo, a 
opção escolhida para reduzir os casos desneces-
sários de cirurgia de coluna vertebral, que segun-

regulamentação
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PrIncIPaIs regras Para formação 
De junta méDIca e oDontológIca

sItuações em que não se aDmIte  
a formação De junta méDIca

• A junta será formada 
por três profissionais 
- o assistente, o 
da operadora e um 
desempatador;

• A escolha do 
desempatador será 
feita em comum  
acordo pelo assistente 
e pela operadora. 
O consenso poderá 
ocorrer entre o 
assistente e a 
operadora até a 
realização da junta;

• Cabe ao  
profissional assistente 
determinar as 
características das 
órteses, próteses  
e materiais especiais 
(OPME) necessários 
à realização do 
procedimento.  
A indicação deverá  
ser justificada 
clinicamente e deverão 
ser oferecidas, pelo 
menos, três marcas  
de produtos de 
fabricantes diferentes;

• A junta poderá 
ser realizada nas 
modalidades presencial 
ou à distância, 
definida a critério do 
desempatador;

• O tempo para 
realização do 
procedimento não 
poderá ultrapassar os 
prazos máximos da 
garantia de atendimento 
determinados pela  
ANS na Resolução 
Normativa nº 259/2011.

•  Casos de urgência  
ou emergência;

• Quando há indicação 
de órteses, próteses 
e materiais especiais 
(OPME) utilizados 
exclusivamente em 
procedimento não  
coberto pelo Rol de 
Procedimentos e 
Eventos em Saúde, 

exceto nos casos  
de procedimentos  
que sejam garantidos 
pelo contrato, ainda  
que não previstos  
no Rol;

• Nos casos em que  
os procedimentos ou  
eventos não estão 
previstos nem no Rol  
de Procedimentos  

e Eventos em Saúde  
e nem no contrato;

• Quando há 
indicação de OPME 
ou medicamento sem 
registro na Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), ou 
para uso não constante 
no manual, instrução de 
uso ou bula (off label).

do estimativas chegam a 60% do total realizado, 
foi formar uma junta médica que analisa todos os 
pacientes com essa indicação.

“Nós fizemos um colegiado, que ao meu 
ver é melhor que a segunda opinião dada por 
um médico isoladamente, é muito mais em-
basado”, diz o chefe do serviço de cirurgia da 
coluna da Beneficência Portuguesa, Edmond 
Barras. “Isso protege o paciente e melhora o 
nível científico das discussões.”

Foram formadas sete equipes com ortope-
distas e neurocirurgiões que operam coluna, 
que seguem diretrizes de conduta baseadas na 
medicina por evidências das sociedades inter-
nacionais da especialidade e protocolos clínicos 
para cada uma das oito patologias relacionadas 
à coluna. Nas reuniões semanais do colegiado, 
o médico representante de cada equipe apresen-
ta as indicações de cirurgia que possui e a deci-
são sobre a procedência, ou não, da indicação é 
tomada pelo grupo consensualmente. 

A parte clínica do projeto foi implantada 
em janeiro deste ano, mas já há resultados sig-
nificativos. Por exemplo, foram evitadas mais 
de 90% das cirurgias de urgência. E, curiosa-
mente, o número geral de cirurgias de colu-
na quase dobrou, chegando a cerca de 30 por 
mês. A explicação para isso, segundo Barras, 
é que anteriormente ao projeto a Beneficência 
Portuguesa havia ganhado fama de realizar ci-
rurgias em excesso e de apresentar faturas aci-
ma da média. Isso fazia com que operadoras de 
planos de saúde direcionassem pacientes para 
outros hospitais. 

Outra mudança promovida pelo projeto foi 
na área comercial. Foram selecionados novos 
fornecedores de OPME que se dispusessem a 
vender os materiais a preços muito mais baixos 
que os praticados normalmente. “Sabemos que 
cerca de 70% dos preços dos OPME representam 
as propinas que os fabricantes pagam ao longo da 
cadeia de comercialização”, diz Barras.  

Por sua vez, a economia obtida na compra 
dos materiais foi em grande parte repassada 

para os honorários dos médicos, normalmente 
muito baixos, segundo Barras. Assim, os hono-
rários pagos à equipe de cirurgia de coluna da 
Beneficência Portuguesa passaram a ser, em 
média, oito vezes mais altos que os preços de 
tabela praticados no mercado.
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Programa de acreditação da ANS está sendo revisto e deverá  
incluir como elegíveis as operadoras odontológicas 

Qualidade para todos

Além de incentivar a busca pela eficiência, a norma 
traz como benefício associado a oferta de informações 
sobre a qualidade de uma operadora de plano de saú-
de, dando aos consumidores mais fatores para escolher 
quem contratar.

Como qualquer outra normatização, a RN 277 
precisa ser revisada para refletir a realidade atual do 
mercado. A principal novidade, no entanto, é que neste 
processo de revisão a ANS considera a possibilidade da 
participação das operadoras odontológicas no progra-
ma, o que, por enquanto, não é possível. Isso porque 
a versão atual da norma foi concebida especialmente 
para empresas de planos médico-hospitalares, conten-
do parâmetros e indicadores não aplicáveis ao segmen-
to odontológico, que possui mais de 296 operadoras e  
22,4 milhões de beneficiários (ANS base março/2017).

No início de 2017, por exemplo, a São Francisco Odon-
tologia, operadora com sede em Ribeirão Preto e mais de 
320 mil beneficiários, fez uma tentativa de participar do 
programa, mas a ANS, uma vez consultada, informou que 
a norma não contemplava operadoras desse segmento. A 
frustração, no entanto, foi transformada em colaboração 
ativa na revisão da RN 277, por meio de participação no 
grupo de trabalho criado pela ANS para discutir esse tema. 

“Tem sido uma troca de experiências enriquecedo-
ra”, diz Ana Carolina Lopes, analista de Gestão da Qua-
lidade do Grupo São Francisco e representante do Sinog 
no grupo de trabalho da ANS. “Estamos tentando deixar 
a norma a mais objetiva e simples possível, para que as 
operadoras odontológicas possam participar desse pro-
grama de melhoria contínua. Quem sairá ganhando, no 
final, são os beneficiários.”

B  
oa notícia para a saúde suplementar: a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está 
revisando a Resolução Normativa no 277, que em 2011 instituiu o Programa de Acreditação 
de Operadoras de Planos de Saúde. O objetivo do programa é certificar a qualidade da pres-
tação dos serviços por meio de critérios de avaliação que permitam a identificação e a solu-
ção de problemas por parte das operadoras, com mais consistência, segurança e agilidade. 
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A novA versão 
dA rn 277*

destAQues dA rn 277
• Inclusão de operadoras 
odontológicas

• Simplificação  
das regras

• Redução de sete para 
quatro dimensões de 
avaliação: 1. programas 
de qualidade dirigidos 
aos beneficiários; 2. 
qualidade da rede 
prestadora; 3. gestão 
organizacional; 
4. satisfação dos 
beneficiários.

*Propostas do grupo  
de trabalho de revisão  
da RN 277, ainda sujeita 
à avaliação interna  
da ANS.

• participação voluntária

• somente operadoras médico-hospitalares

• operadoras são avaliadas pelas entidades 
acreditadoras e recebem pontuação em 
sete dimensões. A nota mínima em cada 
uma das dimensões é 70.

O processo de 
acreditação da 
RN 277 fortalece 
as organizações, 
colaborando para 
a disseminação da 
qualidade na gestão 
das operadoras 
e estimulando 
melhorias também 
na sua rede 
prestadora de 
serviços
Eduardo FErraz  
Coordenador técnico da Área  
de Saúde da dNV GL Brasil

“Nas seis reuniões realizadas pelo grupo de 
trabalho, estiveram presentes também, além 
do Sinog e da própria ANS, representantes da 
Abramge, do Inmetro, de operadoras, de segu-
radoras, de instituições acadêmicas e de em-
presas acreditadoras. 

Segundo a representante do Sinog, as atuais 
sete dimensões que compõem a atual versão da 
norma poderão ser reduzidas para apenas qua-
tro (ver quadro ao lado). A entidade acredita que 
a ANS publique a nova versão da RN 277 até o 
início de 2018.

A Odontoprev, operadora com sede em São 
Paulo e cerca de 5,4 milhões de beneficiários, 
é uma das empresas do segmento odontológico 
que pretende aderir ao programa de acreditação 
assim que possível. “A OdontoPrev tem interesse 
em buscar acreditação no futuro, quando o pro-
grama da ANS vier a ser definido”, afirma Mar-
cos José Silva Costa, superintendente de Opera-
ções da OdontoPrev. “Apoiamos iniciativas que 
promovam, permanentemente, a qualificação 
do mercado e acredito que nossos padrões de 
governança e transparência, aliados ao foco que 
temos na manutenção de níveis de excelência, 
são meritórios e credenciam a OdontoPrev para 
os processos de acreditação.”

AindA restrito 
Atualmente, 23 operadoras de planos médico-hos-
pitalares fazem parte do programa de acreditação 
da ANS, sendo que 20 delas obtiveram a classi-
ficação máxima dentro dos critérios avaliados 
pela entidade credenciadora. A classificação tem 
validade de três anos ou quatro anos e, após esse 
período, a operadora deve refazer o processo.

A participação das operadoras tem caráter 
voluntário. A empresa interessada deve procu-
rar umas das entidades acreditadoras e se sub-
meter a um processo de auditoria cujo objetivo 
é a verificação das práticas e processos por ins-
tituição independente. 

Segundo o coordenador técnico da Área da 
Saúde na DNV GL Brasil (uma das entidades 

acreditadoras do programa), Eduardo Ferraz, 
as normas de acreditação agregam valor com-
plementar às regras de cumprimento obriga-
tório, como as da própria ANS e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. 

“O processo de acreditação da RN 277 
fortalece as organizações, colaborando para a 
disseminação da qualidade na gestão das ope-
radoras e estimulando melhorias também na 
sua rede prestadora de serviços”, diz Ferraz. 
Outro benefício para as operadoras certifica-
das, segundo ele, é a possibilidade de usar os 
atributos de qualidade de sua rede prestadora 
de serviços na divulgação de produtos e servi-
ços para o mercado consumidor. 

Em relação às operadoras odontológicas 
que pretendem aderir à nova versão da RN 277, 
Ferraz afirma que podem implantar outras fer-
ramentas de qualidade, como a ISO 9001:2015, 
enquanto aguardam sua publicação.

dimensão Nº de itens 
avaliados Peso

Programa de melhoria  
da qualidade 11 1

dinâmica da qualidade e 
desempenho da rede prestadora 12 2

sistemáticas de gerenciamento 
das ações dos serviços de saúde 25 2

satisfação dos beneficiários 9 2

Programas de gerenciamento de 
doenças e promoção da saúde 51 1

estrutura e operação 15 2

gestão 24 1

#TRANSFORMAÇÃO

10 e 11 de maio de 2018

Centro Fecomércio de Eventos 

Rua Doutor Plínio Barreto, 285

Bela Vista - São Paulo - SP

Realização Apoio Institucional

Transformações na Odontologia: 
A maturidade de um mercado fortalecido
A evolução do segmento odontológico não é linear, ela é ramificada, rica e 
diversificada. A força da nossa transformação está justamente na pluralidade 
do setor da saúde. É possível coexistir num segmento com tantas variáveis, é 
possível evoluir. Venha para o Simplo, evolua, melhore, transforme-se.

13ª edição
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[1] O que é O BlOcãO 7419/06
É um conjunto de 150 projetos de lei (PL), em 
tramitação na Câmara dos Deputados, que 
visam alterar ou definir novas normas para a 
atuação de planos e seguros privados de as-
sistência à saúde, regida pela Lei 9656/98. A 
origem desse blocão está no PL 4076/01, de 
autoria do deputado Henrique Fontana, que 
versa sobre a inclusão da cobertura de consul-
tas, exames e demais procedimentos ambu-
latoriais de caráter preventivo. Em dezembro 
de 2011, o projeto de lei em questão foi apen-
sado ao PL 7419/2006, de autoria do sena-
dor Luiz Pontes, que trata sobre a cobertura 
de despesas de acompanhante de paciente 
menor de 18 anos internado em unidade de 
terapia intensiva (UTI), quando houver reco-
mendação médica. 

[2] prOjetOs de lei apensadOs
Nos últimos 16 anos foram agrupados 150 
projetos de lei que normatizam o setor privado 
de saúde. Entre os temas tratados por esses 
PLs estão novos critérios para: rescisão con-
tratual unilateral, reajustes de planos coletivos, 

definição de multas para operadoras e segura-
doras, cobertura de tratamentos, descreden-
ciamento de base de atendimento, carências e 
migrações entre planos de saúde, entre outros.

[3] a situaçãO atual
No último dia 18 de outubro, o deputado Ro-
gério Marinho apresentou o seu parecer ao 
PL 7419/06 e PLs apensados na comissão 
especial criada para analisar o conteúdo dos 
projetos de lei. Após a divulgação do pare-
cer, o projeto poderá ser apreciado nesta 
comissão Especial, ou, ainda, diretamente 
pelo plenário da Câmara dos Deputados, em 
razão da urgência aprovada a um dos apen-
sados, o PL 4477/2016, que sugere a obri-
gatoriedade da cobertura do teste sorológico 
para zika vírus. Os departamentos técnicos 
do Sistema Abramge/Sinamge/Sinog estão 
analisando o inteiro teor da matéria.

[4] O que disse O relatOr
Antes de dar seu parecer final, o deputado Ro-
gério Marinho afirmou que a quantidade de 
projetos demonstra a necessidade de aper-

feiçoamento da Lei 9656/98 e que as mu-
danças na legislação devem ser feitas preser-
vando o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos, para garantir a “saúde” das empre-
sas. “Não pretendemos reinventar o sistema, 
mas pretendemos aperfeiçoar, racionalizar e 
permitir que funcione melhor”, disse Marinho 
em reunião da comissão especial. O parecer 
apresentado em 18 de outubro, por sua vez, 
apresenta, entre outras, as seguintes conclu-
sões: a inconstitucionalidade da proposta de 
criação de um Conselho Nacional de Saúde 
Suplementar, por ser prerrogativa do Poder 
Executivo; ser recomendada a flexibilização 
das exigências relativas a ativos garantidores 
das operadoras e a criação de dispositivos de 
estímulo ao parto normal; e serem necessá-
rios balizamentos para a atuação sancionató-
ria da ANS, com o objetivo de evitar a despro-
porção das penalidades aplicáveis.  

[5] pOsiciOnamentO da aBramge
A Abramge tem participado ativamente das 
audiências públicas sobre o Blocão 7419/06, 
com o objetivo de expor os temas mais sen-

Saiba o que está em jogo na Câmara dos Deputados, na qual tramitam quase 150 projetos 
de lei apensados que podem modernizar o sistema privado de saúde no Brasil

muitO
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está em jOgO
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síveis e de preocupação das operadoras de 
planos de saúde. Em especial, a entidade 
busca demonstrar a importância do setor pri-
vado para a qualificação e modernização da 
saúde no Brasil, em contraposição à fragili-
dade financeira vivida pelas operadoras, que 
fecharam 2016 com resultado operacional 
de 0,2% (receitas menos despesas). “Quero 
lembrar que 93,3% do faturamento dos prin-
cipais hospitais privados do país, em 2016, 
vieram dos planos de saúde. Se as operadoras 
e seguradoras não tiverem equilíbrio econô-
mico-financeiro, o sistema de saúde do país 
quebra”, disse Reinaldo Scheibe, presidente 
da Abramge, em audiência pública da comis-
são especial da Câmara dos Deputados.

[6] pOsiciOnamentO dO sinOg
Por sua vez, o Sinog ressalta a necessidade 
de ser criada uma regulamentação especí-
fica para o segmento odontológico, que o 
diferencie dos planos de assistência médico-
-hospitalar. “Hoje não há distinção de regras 
para planos médicos e planos odontológicos, 
e isso tem nos afetado sobremaneira. Somos 
um segmento menos complexo, com menor 

risco e devemos ter um tratamento da legis-
lação diferenciado”, afirmou Geraldo Lima, 
presidente do Sinog, em audiência pública. 
Na ocasião, Lima salientou que, de 2000 a 
junho de 2016, mais da metade das opera-
doras odontológicas (51,2%), deixaram o 
mercado – um dado preocupante para um 
país ainda deficiente no que se refere à dis-
seminação da saúde bucal.

[7] questões impOrtantes  
para O setOr
Com a crise econômica no Brasil, os planos 
de saúde perderam cerca de 1,4 milhão de 
clientes apenas em 2016. Por isso, existe a 
necessidade de se flexibilizar as normas de 
cobertura obrigatória, dando às operadoras a 
oportunidade de oferecerem produtos regio-
nalizados e os chamados “planos acessíveis”, 
no qual os consumidores podem pagar preços 
mais baixos por uma cobertura mais limitada.

Por outro lado, apesar de estarem atendendo a 
menos clientes em 2016, os planos de saúde 
tiveram aumento de 14,1% nas despesas as-
sistenciais no ano passado. Já a sinistralidade 

do setor atingiu 84,9%, constituindo o pico 
dos últimos seis anos – em 2010, esse índice 
era de 80,4%.
 
Para combater os desperdícios e conter o au-
mento das despesas, os planos de saúde plei-
teiam o estabelecimentos de mecanismos 
que envolvam os beneficiários no controle dos 
gastos, como a coparticipação e as franquias, 
assim como a obrigatoriedade da segunda 
opinião médica em casos de alta complexida-
de. Outro assunto de suma importância nes-
sa seara é a migração para um modelo mais 
racional de remuneração dos prestadores de 
serviço, como médicos, laboratórios e hospi-
tais – o modelo predominante hoje paga por 
procedimento, induzindo a desperdícios. 
 
Por fim, a excessiva judicialização de temas 
de saúde deve ser combatida a partir do aper-
feiçoamento das regras de atendimento em 
situações de urgência e emergência, e da ex-
clusão de cobertura de tratamentos não-con-
tratados ou de caráter experimental.

COM INFORMAçõES DA AGêNCIA CâMARA NOTíCIAS
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Como a crise econômica vem afetando 
o mercado de planos odontológicos? 
Apesar de perversa, ela pode repre-

sentar alguma boa oportunidade? Será que 
é bom negócio investir diante desse quadro? 
E a Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS)? Está desempenhando o papel 
que dela se espera na regulação do setor? 
Esses, entre outros, foram temas longa-
mente discutidos durante o 12º Simpósio 
de Planos Odontológicos (Simplo), promo-
vido pelo Sinog em maio. O evento lotou o 
auditório da Fecomercio, em São Paulo 
(SP), durante dois dias de intensos debates. 
Segundo a organização, foram 250 parti-
cipantes. Uma plateia atenta e participati-
va, composta, sobretudo, de profissionais 
responsáveis pela gestão de empresas de 
odontologia e medicina de grupo, segurado-
ras e cooperativas odontológicas, além de 
consultorias e demais players do mercado.

Na noite de 16 de agosto de 2017, em sole-
nidade em sua sede, em São Paulo, o Sistema 

Abramge/Sinamge/Sinog homenageou o fun-
dador da operadora de planos de saúde Amil, 
Edson Bueno, falecido no dia 14 de fevereiro 
deste ano. Com a presença ilustre do gover-
nador do estado de São Paulo, Geraldo Alck-
min, a entidade inaugurou o Auditório Edson 
Bueno, marcando para sempre o nome desse 
grande empreendedor brasileiro.

Nascido em 1943 na pequena Guarantã, 
no interior de São Paulo, Bueno começou a 
trabalhar muito cedo para ajudar sua família. 
Foi vendedor de frutas e engraxate antes de 
se mudar para o Rio de Janeiro, onde se for-
mou médico e subiu na hierarquia da Casa 
de Saúde de São José até se tornar um dos 
sócios. No final da década de 1970, fundou 
a Amil Assistência Médica Internacional, que 
anos depois seria a maior operadora de pla-
nos de saúde do Brasil. 

Na solenidade da Abramge, o governador 
Geraldo Alckmin ressaltou que Bueno pos-
suía uma incessante busca por excelência 
em tudo o que fazia, sem, porém, esquecer 

suas raízes mais simples. Para o filho do ho-
menageado, Pedro Bueno, atual presidente 
da rede de laboratórios DASA, o sucesso de 
seu pai aconteceu porque ele batalhava por 
uma saúde melhor para o Brasil, preocupan-
do-se para além de seus negócios.

Presentes na solenidade, o presidente da 
Abramge, Reinaldo Scheibe, e o diretor da 
entidade Pedro Ramos prestaram homena-
gens emocionadas a Pedro Bueno. O evento 
também contou com a presença de: Cadri 
Massuda, presidente do Sinamge – Sindica-
to Nacional das Empresas de Medicina de 
Grupo; Geraldo Lima, presidente do Sinog – 
Sindicato Nacional das Empresas de Odon-
tologia de Grupo; Leandro Fonseca, diretor-
-presidente substituto e diretor de Normas 
e Habilitação das Operadoras da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS; Kar-
la Coelho, diretora de Normas e Habilitação 
dos Produtos; Paulo Frange (PTB), vereador 
de São Paulo; e outras personalidades do se-
tor de saúde no Brasil.

Homenagem  
a edson Bueno
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog recebe o governador Geraldo Alckmin  
em solenidade de homenagem ao fundador da Amil
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Em resposta a demanda do Sinog e em 
reconhecimento das particularidades 
do segmento odontológico, a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) au-
torizou, em agosto deste ano, mudanças na 
estrutura de atendimento de urgência e emer-
gência. A partir da publicação do Termo de 
Compromisso nº 23/2017 no Diário Oficial da 
União de 15 de agosto, as operadoras exclu-
sivamente odontológicas filiadas à entidade,  
que tenham até 500 mil beneficiários, podem 
atender esses casos de forma exclusivamente 
eletrônica fora do horário comercial e aos fi-
nais de semana e feriados. No horário comer-
cial, continua necessário o atendimento tele-
fônico por atendentes devidamente treinados, 
conforme estabelece a Resolução Normativa 
395/2016.

A decisão foi fruto de intensa negociação 
entre os dois órgãos, na qual o Sinog buscou 
demonstrar a dimensão dos impactos finan-
ceiros que representava a obrigatoriedade 
anterior, de atendimento telefônico por pes-
soas treinadas nas 24 horas, sete dias por 
semana, para empresas de pequeno e mé-
dio porte – elas representam 97% das 250 
operadoras exclusivamente odontológicas 
representadas pela entidade. 

“Levamos à ANS nossas considerações 
sobre essa obrigatoriedade não ser necessá-
ria a essas operadoras, já que inviabilizaria 
o negócio para muitas delas e prejudicaria o 
acesso à promoção da saúde bucal e preven-
ção de doenças de uma parcela significativa 
da população, nas várias regiões do país”, diz 
o presidente do Sinog, Geraldo Almeida Lima.

Outro fator levado em conta pela ANS foi 
o baixo percentual de demandas registradas 
no órgão relacionadas a essas empresas, 
que representam apenas 1,6% do total.

O Sinog deverá informar à ANS nos 
casos de saída de filiados de seu quadro 
associativo, comunicando também à ope-
radora da perda do benefício do termo de 
compromisso. Da mesma forma, aos novos 
filiados que venham a fazer parte do Sinog, 
o nome da operadora será incluído como 
compromissária do termo e passará a ter o 
mesmo benefício.

As novas regras não contemplam opera-
doras odontológicas não filiadas ao Sinog, 
que se mantêm sujeitas a multa de R$ 30 
mil, caso não ofereçam o atendimento tele-
fônico por pessoas a todo e qualquer tempo. 

a partir da publicação do termo de Compromisso nº 23/2017 no diário oficial da união de 15 de agosto, 
as operadoras exclusivamente odontológicas filiadas ao sinog, que tenham até 500 mil  
beneficiários, podem atender casos de urgência e emergência de forma exclusivamente  

eletrônica fora do horário comercial e aos finais de semana e feriados.

sinog e ans assinam aCordo que 
BenefiCia operadoras filiadas

Em 1º de setembro tomou posse a 
nova diretoria do Sinog, com manda-
to até 2020. Geraldo Lima exercerá 

seu terceiro período como presidente da 
entidade, com a missão de continuar o 
trabalho de fortalecimento do segmento 
de planos odontológicos. Entre as priori-
dades da gestão, estão: fazer avançar o 
pleito para que o segmento tenha uma le-
gislação específica, tanto dentro do mar-
co regulatório, quanto no nível do órgão 
regulador (ANS); aproximar ainda mais o 
Sinog de seus filiados, buscando entender 
suas necessidades específicas e meios 

para atendê-las; e atrair operadoras ainda 
não filiadas para a entidade, fortalecendo 
a odontologia de grupo. 

Além de Geraldo Lima, compõem a nova 
gestão: Reinaldo Camargo Scheibe (Amil 
Dental), como vice-presidente; Flávio Mar-
cos Batista (OdontoPrev) e Carlito Marques 
de Abreu (Hapvida), como 1º e 2º secretá-
rios respectivamente; Roberto Cury (Garcia 
Pedrosa) e Claudio Aboud (Inpao Dental), 
como 1º e 2º tesoureiros, respectivamente; 
Walter Carmo Coriolano (Crown Odonto), 
como diretor de assuntos profissionais; Fá-
bio Nogi (Unimed Saúde e Odonto), Tadeu 

Magela de Oliveira (Odontoart), Wagner 
Barbosa de Castro (Universal Plano Odonto-
lógico), Claudio Ciorlia Denipoti (Odontoba-
se), Antonio Cleiton vieira Gurgel (Atemde 
Odonto) e Kleber Bernardes da Silva (Prima-
vida), como diretores de negociação traba-
lhista. No Conselho Fiscal, os titulares são 
Sinval Santos Pereira Silva (Oral Brasil), Ana 
Regina Martins Cerqueira Salgado (Odonto-
Group) e Sandra Angotti Ossent (Porto Se-
guro Odontológico); como suplentes, José 
Humberto Linhares Dutra (Soesp Odonto), 
Antonio Luiz de Oliveira (Integral Dental) e 
Carlos Roberto Squillaci (Garden). 

sinog tem nova diretoria
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H á muito tempo é um consenso 
científico que a prática regu-
lar de atividades físicas traz 

uma série de benefícios para a saúde das 
pessoas, entre as quais o auxílio na pre-
venção de depressão, obesidade, doenças 
cardiovasculares e diabetes. Por isso, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda que o sedentarismo seja evita-
do em todas as faixas etárias. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad 2015), reali-
zada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), menos de 40% dos 
brasileiros entrevistados, com 15 anos ou 
mais, fazem algum tipo de atividade física.

Cientes desse cenário, planos de saúde 
estimulam seus beneficiários a incorporar 
exercícios físicos na sua rotina – mais uma 
ação dentro do crescimento dos programas 
de promoção de qualidade de vida e pre-
venção de doenças desenvolvidos por ope-
radoras. Com isso, a condição de saúde 
dos clientes tende a melhorar, e o número 
de consultas médicas e hospitalizações, a 

diminuir. Isto é, investir tempo em es-
porte é bom para todo o mundo.

A São Francisco Saúde, por exem-
plo, operadora de assistência médica e 
odontológica com sede na cidade paulis-
ta de Ribeirão Preto e cerca de 520 mil 
beneficiários, oferece aos seus clientes, 
de forma gratuita, a possibilidade de 
realizarem atividades físicas em grupo 
com o acompanhamento integral de um 
educador físico. Os encontros, chama-
dos de “Movimenta SF”, acontecem de 
segunda a sábado em um dos principais 
parques da cidade e já atraíram a partici-
pação de cerca de 120 pessoas.

Com o assessoramento profissional, 
cada participante desenvolve um progra-
ma de exercícios específico para sua con-

dição de saúde. No caso do empresário 
Marcio Flavio dos Reis, de 51 anos, ele 
vai ao parque três vezes por semana para 
realizar atividades aeróbicas, como com-
plemento aos exercícios de fortalecimen-
to muscular que realiza em academia. 

“No parque é muito dinâmico, a cada 
dia o personal nos passa novos exercícios, 
e isso ajuda na motivação. Além disso, o 
fato de estarmos em grupo também é 
um fator de estímulo. Depois que eu co-
mecei a frequentar o programa, minha 
esposa e minha filha também se junta-
ram a nós”, diz Marcio. 

O empresário sempre gostou de fazer 
esportes, mas afirma que nunca teve a 
disciplina necessária para atingir benefí-
cios para sua saúde por meio da prática. 

Saúde  
é o que 
interessa
Programas de incentivo  
à prática de atividades  
físicas transformam a  
vida de beneficiários  
de planos de saúde

AceSSo
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O programa Hapvida +1k 
oferece acompanhamento 
especializado e não se 
restringe aos clientes da 
operadora
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Assim, tornou-se hipertenso, ficou acima 
do peso recomendado e, mais recente-
mente, foi diagnosticado como pré-diabé-
tico. Isso acendeu um alerta para Marcio, 
que não hesitou ao saber do programa 
“Movimenta SF” por meio de uma prima.

“Desde que eu comecei a frequen-
tar o grupo com regularidade, três noites 
por semana, minha taxa de glicose caiu, 
a hipertensão está controlada, e as dores 
nas costas que eu sentia constantemente 
despareceram”, afirma Marcio. “Ainda es-
tou com sobrepeso, mas em três meses eu 
perdi 1 quilo e considero isso uma vitória, 
mesmo porque não fechei a boca.”

De SeDentáriA à AtletA
Sai o parque, entra a praia. Mas o espírito 

Planos de saúde 
estimulam seus 
beneficiários a 

incorporar exercícios 
físicos na sua rotina – 
mais uma ação dentro 

do crescimento 
dos programas de 

promoção de qualidade 
de vida e prevenção de 
doenças desenvolvidos 
por operadoras. Com 

isso, a condição de 
saúde dos clientes tende 
a melhorar, e o número 
de consultas médicas e 

hospitalizações,  
a diminuir.

Simone Varella, diretora de Comunicação 
e Marketing do Hapvida.

A operadora de caixa de Recife Adriana 
Ferreira de Abreu, de 26 anos e cliente do 
Hapvida desde 2013, ficou sabendo da ini-
ciativa pelas redes sociais e começou, há 
cerca de um ano, a praticar caminhadas 
duas vezes por semana. Antes totalmente 
sedentária, como admite, Adriana tomou 
gosto pelo esporte e atualmente corre pro-
vas de até 14 quilômetros.

“Minha vida mudou totalmente depois 
de entrar no programa”, afirma Adriana. 
“Já perdi 8 quilos, estou me sentindo mui-
to mais disposta e também presto mais 
atenção à minha alimentação. Além disso, 
fiz muitas amizades no meu grupo de cor-
rida”, completa.

de busca de saúde continua. Em cinco ci-
dades costeiras das regiões Norte e Nordes-
te do Brasil – Belém, Fortaleza, Maceió, 
Recife e Salvador –, mais de 10 mil pessoas 
já participaram do programa de incentivo 
à prática de caminhada e corrida “Hapvi-
da +1k”, da operadora Hapvida, que possui 
cerca de 3,3 milhões de beneficiários.

O programa visa combater o seden-
tarismo e promover a qualidade de vida 
à população, oferece acompanhamento 
especializado e não se restringe aos clien-
tes da operadora, sendo aberto a qualquer 
pessoa interessada. 

“Trabalhar a saúde de forma construti-
va e preventiva é uma marca do Hapvida. 
Entendemos que precisamos levar a saúde 
para a população como um todo”, ressalta 
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como lidar com a judicialização da saúde 
Os custOs das nOvas terapias exigem planejamentO para que tOdOs tenham acessO cOnsciente  
aO que é necessáriO, devendO-se fOrtalecer Os canais de cOnciliaçãO em vez das ações judiciais
PoR ReynalDo MaPelli JúnioR*

As modificações no perfil epidemio-
lógico da população e os custos ele-
vados dos novos medicamentos e 

procedimentos terapêuticos transformaram 
a incorporação tecnológica em um dos prin-
cipais desafios dos gestores em saúde, inclu-
sive em países ricos como o Canadá, a Espa-
nha e o Reino Unido. Por isso mesmo, em 
qualquer sistema de saúde, têm sido cons-
tante a busca de financiamento adequado, a 
gestão eficiente e o combate a fraudes, para 
que a organização da assistência em proto-
colos clínicos e listas oficiais assegure o me-
lhor possível para usuários e clientes.

A judicialização da saúde agravou ainda 
mais esse problema, pois suas conhecidas 
distorções vêm provocando o desvio dos re-
cursos disponíveis para atender os autores dos 
processos, independentemente de evidência 
científica e avaliação de custo-efetividade. 
Embora o acesso judicial seja inafastável no 
Estado Constitucional de Direito (art. 5o, 
XXXV, CF), não é mais possível fechar os 
olhos para o erro de condenações judiciais 
em serviços e produtos fora das políticas pú-
blicas e das listas oficiais dos planos de saúde, 
muitas vezes impondo terapias que sequer 
foram liberadas no Brasil. Em doutorado na 
Faculdade de Medicina da USP, ao analisar 
ações judiciais contra o SUS em São Paulo 
de 2010 a 2014,  comprovei que 60% dos au-
tores, que obtêm medicamentos e produtos 
caros, continuam em serviços privados de 
saúde, e que muitos dos medicamentos judi-
cializados têm alternativas disponíveis, sendo 
comum condenações para tratamentos ex-
perimentais, produtos sem registro sanitário, 
remédios de marca específica e mercadorias 
sem qualquer relação com o setor sanitário. A 
confusão na responsabilização em prestar os 
serviços também é muito grande.

Daí porque, com razão, o STJ recente-
mente determinou a suspensão de todos os 
processos pendentes no país, individuais e 
coletivos, com pedidos de medicamentos 
não padronizados no SUS para uniformi-
zação da jurisprudência nos termos do art. 
1.037 do CPC (Recurso Especial 1.657.156). 
Com a mesma preocupação, o STF está 
julgando duas ações individuais como re-
percussão geral, para definir se o SUS deve 
fornecer medicamentos experimentais, im-
portados e sem registro sanitário (Recursos 
Extraordinários 566.471 e 657.718).

Como evitar tais abusos sem prejudicar 
usuários e consumidores? 

Em primeiro lugar, espera-se que as fa-
culdades de Direito implementem final-
mente o Direito Sanitário para a devida 
formação dos juristas, que não podem sim-
plesmente descumprir a legislação sanitária 

e misturar os regimes jurídicos da saúde pú-
blica (Poder Público e parceiros), da saúde 
suplementar (operadoras e planos de saúde) 
e da saúde privada (pagamento direto).

Os gestores, por sua vez, devem aprimo-
rar as práticas de compliance, conscientizar 
usuários e clientes, fortalecer órgãos regu-
ladores (Anvisa, Conitec e ANS) e, prin-
cipalmente, buscar solução extrajudicial 
dos conflitos. Câmaras técnicas no SUS e 
no âmbito das operadoras de saúde devem 
servir para orientação terapêutica e acordos 
extrajudiciais, buscando sempre atender as 
necessidades sanitárias do doente, sem en-
ganações.

No Poder Judiciário, espera-se a criação de 
Varas Especializadas em Saúde, de setor técni-
co para apoiar os juízes; e de câmaras técnicas 
de conciliação, evitando ao máximo a decisão 
judicial. Essa, se for necessária, deve se ater aos 
protocolos clínicos e aos contratos formula-
dos segundo as normas da ANS nas ações in-
dividuais; e nas ações coletivas, próprias para 
incluir uma nova tecnologia em saúde para 
todos, o fundamental é que se faça instrução 
probatória, afastando-se liminares e decisões 
sem fundamentação razoável.

Se a sociedade brasileira não se conscien-
tizar de que, ao lado do combate a fraudes e 
melhoria na gestão, o acesso judicial deve ser 
a ultima ratio, não podendo significar o desres-
peito às regras do jogo para privilegiar alguns 
indivíduos, os sistemas de saúde no Brasil se-
rão inviabilizados, ou talvez reste apenas o 
privado para os mais ricos, um triste retroces-
so social proibido pela Constituição Federal 
(preâmbulo e art. 60, §4o).

REynAlDO MApEllI JÚnIOR é pROMOtOR DE JuStIçA 
ASSESSOR DO CEAF–ESMp (CEntRO DE EStuDOS E 
ApERFEIçOAMEntO FunCIOnAl – ESCOlA SupERIOR  
DO MInIStéRIO pÚblICO DE SÃO pAulO) E DOutOR  
EM CIênCIAS pElA FACulDADE DE MEDICInA DA uSp.

“Não é mais possível fechar  
os olhos para o erro de 

condenações judiciais em 
serviços e produtos fora das 

políticas públicas e das listas 
oficiais dos planos de saúde”
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Mais  de 70 unidades
exclusivas no Brasil.

Unidade São Francisco 
em Campo Grande 

Hospital São Francisco 
em Ribeirão Preto

Mais de 5000 km de rodovias
cobertas pela São Francisco Resgate.

São Francisco Odonto.
3ª melhor operadora de planos 
odontológicos do país*.

São Francisco Saúde.
4ª maior operadora de 
medicina de grupo do país**.
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Uma estrutura completa para atender 
planos individuais, familiares e empresariais.
Fale com a gente: 0800 777 90 70

220 hospitais
credenciados no país.

1 milhão de clientes 
protegidos em 16 estados.

São Francisco. 
Uma empresa grande em 
números e maior ainda no 
cuidado com seus beneeciários.

Il
u

S
tR

A
ç

Ã
O

: 
FR

E
E

p
Ik



MAIS SAUDÁVEL É AQUI

O que vem pela frente para os cuidados de saúde? Muitas pessoas 

têm debatido o assunto, mas a real mudança exige mais do que 

apenas conversas. A hora é agora para uma ação decisiva e prática. 

Como uma empresa de serviços de saúde e inovação, fortalecemos 

cuidados de saúde modernos combinando dados e análises 

com tecnologia e expertise. O resultado é o que chamamos de 

Mais Saudável, e isto impacta cada parte do sistema: de hospitais, 

médicos e farmácias até planos de saúde, governos e empregadores. 

Esse é o futuro com o qual estamos animados.

optum.com.br

O FUTURO

CRIA-LO

PREVER

DOS CUIDADOS DE SAÚDE
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