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Editorial

Uso inteligente

O

estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Instituto de
Estudos de Saúde Suplementar (IESS), divulgado em novembro passado,
materializou em dados o que muitos já desconfiavam: os hospitais brasileiros
são ineficientes e os “eventos adversos” ocorridos neles são a segunda maior causa de
mortes no Brasil – apenas em 2016, foram mais de 300 mil vítimas de infecções, erros
médicos e outras complicações adquiridas no ambiente hospitalar.
Ao mesmo tempo – é bom salientar – nosso país tem hospitais de primeira linha, que
cumprem seu papel de tratar doenças agudas com eficácia e com base em protocolos
clínicos, o que aumenta muito o nível de segurança e resolutividade dos tratamentos.
O grande problema sistêmico é que mesmo esses hospitais de excelência são usados
de maneira inadequada. Desde os casos de uma simples gripe, que poderiam ser
tratados em ambulatórios, até permanências além do tempo necessário em unidades
de terapia intensiva, o uso abusivo dos hospitais é a regra do sistema de saúde brasileiro,
tanto no atendimento público quanto no privado.
Além de expor, sem necessidade, os pacientes a riscos de complicações e infecções, o
modelo “hospitalocêntrico” do Brasil encarece o cuidado às pessoas. Especificamente na
saúde suplementar, o gasto com hospitais colabora decisivamente para a inflação desmedida
dos custos assistenciais, fragilizando esse setor tão importante para a saúde no país.
A reportagem de capa desta edição mostra a gravidade da situação acima descrita
e aponta os caminhos para enfrentá-la [1]. Para tanto, é preciso haver mudança ampla
do sistema assistencial, para que este passe a oferecer a infraestrutura necessária para
acelerar a desospitalização.
Outra história que contamos nas próximas páginas é a do crescimento dos planos
odontológicos, que pouco sentiram a crise econômica e desenvolveram novos produtos
e mercados nos últimos anos. Olhando para o futuro, ainda há muito espaço para sua
expansão, já que esse tipo de plano representa atualmente cerca de metade do mercado
de convênios médico-hospitalares.
Também são destaques desta Visão Saúde as parcerias entre startups, hospitais e
operadoras, que buscam resolver grandes deficiências da saúde no Brasil com base em
inovações tecnológicas [2], e a entrevista com o britânico Mark Britnell, autor de livro
que analisou 60 sistemas de saúde diferentes ao redor do planeta. Ele elegeu 12 ações
exemplares em distintos aspectos do cuidado assistencial – entre elas, uma do Brasil [3].
Boa leitura.

[1]

[2]

[3]
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Não existe sistema
de saúde perfeito
Mark Britnell assessorou governos e empresas de 60 países diferentes e
reuniu em um livro as melhores experiências que viu, uma delas no Brasil

L

íder da área de saúde da empresa internacional de consultoria KPMG, o britânico Mark Britnell certamente é uma das pessoas com visão mais abrangente –
e ao mesmo tempo detalhada – dos diferentes sistemas nacionais de saúde.
Também pudera: sua atuação profissional, na qual assessora governos e empresas a melhorar a gestão de hospitais e o atendimento a pacientes, o levou a visitar, entre 2009 e 2015, mais de 60 países dos cinco continentes, nos quais teve a oportunidade
de conferir, in loco, o que funciona e o que não traz resultados. Os aprendizados dessa
vasta experiência internacional, acumulada em cerca de 200 viagens, estão reunidos no
livro In Search of the Perfect Health System [Em Busca do Sistema de Saúde Perfeito],
publicado em 2015. Na obra, o autor deixa claro que sua busca por um único sistema de
saúde perfeito foi infrutífera; mas, por outro lado, ele descreve 12 experiências nacionais
que podem servir de inspiração. E uma delas é do Brasil, quem diria. Na entrevista que
deu a Visão Saúde, Britnell fala sobre o que há de bom e de ruim no sistema de saúde
brasileiro, além de discorrer sobre os principais desafios globais para melhorar o acesso
e a qualidade da assistência à saúde.

Foto: divulgação
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Visão Saúde – Em seu livro In Search of the
Perfect Health System, o senhor conclui que não
existe um sistema de saúde nacional perfeito.
Mas, se existisse, como seria?
MARK BRITNELL – Todos os países têm algo a ensinar e
também algo a aprender. Eu analisei as forças e fraquezas de
30 países, para que políticos, profissionais de saúde, pacientes
e a sociedade possam entender melhor que todos os sistemas
nacionais enfrentam pressões. Então eu selecionei 12 sistemas de alto desempenho com os quais todos os países podem
aprender, incluindo um exemplo do Brasil: atenção primária
em Israel; serviços comunitários no Brasil [nota da redação: o
autor se refere ao Programa Saúde da Família, criado pelo Ministério da Saúde em 1994 e rebatizado, em 2011, como Estratégia Saúde da Família]; saúde mental e bem-estar na Austrália; promoção da saúde nos países nórdicos; empoderamento
do paciente e da comunidade em países da África; pesquisa e
desenvolvimento nos EUA; velocidade de inovação na Índia;
informação, comunicação e tecnologia em Cingapura; opções de sistema de cuidado na França; financiamento à saúde
na Suíça; e cuidado ao idoso no Japão.

É viável oferecer saúde universal gratuita
considerando a escalada dos custos em
medicamentos, exames e procedimentos?
Essa é uma meta muito complexa, principalmente em um
país enorme como o Brasil, no qual o sistema de saúde não é
integrado e o PIB per capita é baixo comparado a outros países. Por outro lado, a busca por um sistema de saúde universal
vai muito além de apenas aumentar o gasto na assistência. O
modelo de cuidado, o desempenho e o acesso do sistema têm
muito mais impacto do que o aumento de gastos. O desafio
é investir e gerir o orçamento do sistema de forma eficiente.
Além disso, fraudes e corrupção também têm um papel importante nesse contexto, ao consumir parte dos investimentos.

Por que o Programa Saúde da Família
é um bom exemplo para o mundo?
Se bem executados, serviços comunitários como o Programa
Saúde da Família são um ótimo meio de conhecer a população,
trabalhando próximo dos cidadãos, e, assim, oferecer promoção
da saúde. Esse tipo de programa também pode facilitar o cuidado personalizado e coordenado, já que possui diferentes profissionais de saúde. Se o Brasil conseguisse conectar esse programa
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com tecnologias como o big data, analytics e telemedicina, agregaria ainda mais valor ao sistema de saúde brasileiro.

Como o senhor avalia o sistema brasileiro
de saúde em comparação com os de outros
países em desenvolvimento?
O SUS é uma vantagem do Brasil em relação a outros países
em desenvolvimento, mas qualquer sistema público precisa
de uma economia forte e transparente para apoiá-lo. Serviços públicos ruins, por sua vez, resultam em maiores gastos
para o país. O Brasil gasta cerca de 10% do PIB em saúde, mas a gestão e a qualidade do sistema têm de melhorar,
assim como a expectativa de vida. OS EUA, em comparação, gastam cerca de 18% do PIB em um sistema de saúde
com alcance limitado. É importante destacar que um bom
sistema nacional de saúde leva à geração de riquezas. Na
KPMG, estimamos que para cada 1 dólar gasto em assistência à saúde, são gerados 4 dólares na economia por causa da
cadeia de alto valor associada a esse sistema.

Como o senhor enxerga a importância e o
futuro dos planos de saúde privados no Brasil?
No meu livro, eu escrevo sobre o fato de o sistema de saúde
privado no Brasil ter se tornado grande demais para ser visto
como um sistema paralelo. A redefinição de sua relação com
a esfera pública deveria ser o próximo passo da evolução do
sistema como um todo. A desconfiança instintiva a respeito
dos planos privados precisa ser transformada por uma relação
mais colaborativa e transparente visando o benefício dos pacientes. Atualmente, os sistemas público e privado, no Brasil,
parecem estar indo em direções contrárias, e isso não é bom
para o país. Em diversos países de renda média há exemplos
bem-sucedidos de maior colaboração entre o público e o privado, incluindo parcerias de longo prazo. Isso pode envolver
novas escolas médicas conjuntas, novos centros de assistência
e pacientes do sistema público sendo atendidos por estruturas
privadas com base em preços predeterminados.

A população brasileira está envelhecendo. Quais são
os princípios que o Brasil deve seguir ao planejar
a assistência aos idosos e quais experiências
internacionais podem servir de inspiração nessa área?
Quase todos os países do mundo estão discutindo os principais
desafios decorrentes das mudanças demográficas em geral e do

envelhecimento da população especificamente. Alguns poucos – como Japão, Holanda e Cingapura – já estão tomando medidas quanto a isso. As estatísticas falam por si só: com o aumento da expectativa de vida, o número de pessoas com demência
vai subir dos atuais 44 milhões para 135 milhões em 2050. Lidar
com isso e outras necessidades de saúde dos idosos será um importante desafio global. No meu livro, eu descrevo algumas das
melhores experiências internacionais nesse sentido, incluindo
comunidades que têm a atribuição de cuidar dos idosos, como
ocorre no Japão. Lá, o cuidado integrado na comunidade oferece programas de bem-estar, assistência à saúde, cuidados continuados e prevenção de doenças. Esse tipo de abordagem evita o
risco de se criarem “guetos de cabelos bancos”.

O Brasil seguiu o modelo hospitalocêntrico
predominante nos países ocidentais do século 20,
que remunera por procedimentos. O senhor acredita
que devemos seguir nesse caminho?
O ideal é que os modelos de remuneração incentivem a obtenção de bons resultados no cuidado aos pacientes, e também uma boa experiência dos pacientes durante a assistência.
Para isso ocorrer, é preciso haver uma mudança de comportamento dos provedores de serviços e dos modelos operacionais.
O fee-for-service [nota da redação: modelo de remuneração
predominante no Brasil, que paga por procedimento] premia
o volume em detrimento da qualidade e pouco incentiva os
provedores a investir em inovação para melhorar o cuidado
à saúde. Apesar disso, o Diagnosis Related Group (DRG)
[nota da redação: modelo de remuneração que se coloca como
alternativa ao fee-for-service] é administrativa e tecnicamente
mais complexo e pode não ser suficiente para reduzir custos
e aumentar a qualidade. Um país de renda média que quer
adotar o DRG precisa ter muito cuidado em sua implantação,
com projetos-piloto e tetos de gastos, além de promover as
adaptações necessárias ao contexto local. No futuro, acredito
que modelos mistos de remuneração poderão trazer mais eficiência e ajudar a incentivar a busca por metas de qualidade.

O mundo está usando sabiamente
a tecnologia em favor da saúde?
Nós vemos exemplos positivos da tecnologia auxiliando na
qualidade dos serviços e na redução de custo dos sistemas
de saúde. Recentemente, eu visitei Israel e constatei o bom
uso da inteligência artificial para prever quando os pacien-

tes ficarão doentes, além da aplicação da telemedicina para
agilizar consultas e formar um banco de dados único do
histórico médico dos pacientes. Clalit, a mais importante
organização de saúde sem fins lucrativos daquele país tem
mais de 70% dos seus 4,2 milhões de membros acessando
on-line seus prontuários eletrônicos, o que promove o envolvimento e a educação desses pacientes. O compartilhamento em tempo real de informações inclui registro de doenças,
uso dos serviços médicos, exames realizados, medicamentos
prescritos e dados sociodemográficos. Essa integração efetiva é uma ferramenta poderosa na melhoria de qualidade
da assistência e permite, entre outras coisas, benchmarkings
em tempo real da qualidade do sistema de saúde, com dados
sobre acesso, experiência dos pacientes e custos. A questão
que se coloca para as organizações de saúde é menos sobre
como tecnologia e qualidade podem andar juntas na saúde,
e mais sobre como implantar as mudanças necessárias.

Em linhas gerais, como o senhor
enxerga o futuro do cuidado à saúde?
A busca pela saúde universalizada é uma prioridade global, e
isso será decisivo para moldar o cuidado à saúde nos próximos
anos. Apenas 60 dos 192 países do mundo já conseguiram
atingir a cobertura universalizada, e o restante está exposto
a custos catastróficos nos sistemas de saúde. Os países estão
cada vez mais conscientes de que, ao prover saúde, estão não
apenas atendendo um direito moral e social dos cidadãos,
mas também formando uma vantagem competitiva em termos econômicos e políticos. Isso é importante, pois os políticos estão percebendo que investimento em assistência à
saúde para todos é um valor em si, e não apenas um gasto.
Estimativas apontam que um ano de aumento na expectativa
de vida da população pode fazer o PIB per capita crescer até
4%. A Lancet Comission indicou que reduções na mortalidade em países de baixa e média renda foram responsáveis por
11% do crescimento econômico mundial nos últimos anos.
Considerando esse impacto direto da melhoria da saúde na
geração de riqueza, novos fundos globais para a saúde aumentaram substancialmente e se mantêm como destino preferencial de doadores internacionais. A KPMG, por sua vez, criou
um novo centro de excelência em saúde para ajudar os países
a enfrentar essas questões, oferecendo ferramentas, inteligência e nossa experiência acumulada para fazer das reformas
necessárias um sucesso.
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Tecnologia barata
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Uma novidade simples e barata pode representar uma revolução no
diagnóstico da malária, doença que, segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), infectou 214 milhões de pessoas em todo o mundo em
2015, matando 438 mil delas. Cientistas dos EUA estão testando o uso de
um bafômetro que detecta traços respiratórios distintos produzidos por
pessoas infectadas, facilitando o diagnóstico precoce em zonas rurais e
carentes. Uma das conclusões do estudo da Universidade Washington em
St. Louis (EUA) é que as pessoas que têm em seu organismo a presença
do protozoário parasitário do gênero Plasmodium, que causa a malária,
produzem também odores que atraem o mosquito Anopheles (imagem
maior), hospedeiro que se encarrega de espalhar a doença. Além de ser
mais barato, o bafômetro, que pode ser usado por crianças, é considerado
um método menos invasivo e acessível que o tradicional exame de sangue,
já que não requer profissional de saúde para ser realizado.
foto principal: Jim Gathany/ Public Health Image Library
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Início de
recuperação
A
inda não há motivos para comemoração, mas há uma luz no fim do túnel.
Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em outubro de 2017
os planos médico-hospitalares registraram
crescimento de 84.098 beneficiários em
relação ao mês anterior. Ainda assim, no período de doze meses houve rompimento de
465 mil vínculos, uma retração de 1% no
total de clientes – uma diminuição no ritmo
de perdas, que estava em 3,2% em novembro de 2016.
“Os números apontam a resiliência do
setor de saúde suplementar, que começa a
mostrar reação. Contudo, ainda é cedo para
falar em recuperação do total de beneficiários, já que mais de 3 milhões de vínculos
foram rompidos desde 2014”, diz Luiz Augusto Carneiro, superintendente executivo
do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).
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O segmento de planos exclusivamente
odontológicos, por sua vez, segue crescendo
e registrou aumento de 6,8% no número de
beneficiários, conquistando 1,4 milhão de
novos vínculos no mesmo período. Desde o
início da recessão econômica do Brasil, em
2015, esse segmento apresenta desempenho oposto ao de planos médico-hospitalares.
De acordo com o IESS, outro sinal de resiliência da saúde suplementar foi a geração de
empregos. Um levantamento do instituto aponta que, nos 12 meses encerrados em agosto
de 2017, o número de pessoas empregadas
formalmente no setor cresceu 1,8% – no total,
essa cadeia produtiva empregava, em agosto
passado, 3,4 milhões de pessoas, o equivalente a 7,9% da força de trabalho no Brasil.
Enquanto isso, o total de empregos formais – que considera todo o conjunto econômico nacional – foi no sentido oposto,
registrando retração de 1,3%.

shutterstock

NOTAS

Número de beneficiários
Planos médico-hospitalares
Out/2016 – 47.864.971
Out/2017 – 47.399.495
Planos exclusivamente
odontológicos
Out/2016 – 21.509.067
Out/2017 – 22.966.382
Fonte: ANS

Geração de empregos
na saúde suplementar
(ago/2016 a ago/2017)
Fornecedores

2%

Prestadores de serviço

1,8%

Operadoras
e seguradoras

1,2%

Fonte: IESS
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Obesidade e
diabetes, dois
problemas
nacionais

Evidências científicas

A

decisão sobre conceder ou não
determinado medicamento ou
tratamento a quem recorre à
justiça deve ter como base protocolos
médicos. Essa premissa levou o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e o Ministério da Saúde a instituírem,
em parceria, o e-NatJus, plataforma
digital que conterá pareceres, notas e
informações técnicas e está acessível
por todos os magistrados do Brasil que
estiverem julgando demandas de saúde.
“O e-NatJus é uma funcionalidade
que estará a serviço do juiz para que a sua
decisão não seja tomada apenas diante da

narrativa que apresenta o cidadão entre a
vida e a morte. Com a plataforma digital,
essas decisões poderão ser tomadas
com bases objetivas e seguras”, disse
a ministra Cármen Lúcia, presidente
do CNJ e do Supremo Tribunal Federal
(STF), no lançamento da plataforma, em
novembro passado.
A criação do e-Natjus é mais um passo
no aprimoramento dos processos judiciais
ligados à área da saúde. Em setembro
de 2016, o CNJ já havia publicado a
Resolução nº. 238, que determinou a
criação de comitês estaduais de saúde e a
especialização de varas no assunto.

R$ 7 bilhões

por ano, é o gasto do Ministério da Saúde para cumprir decisões judiciais
630% de aumento nas ações judiciais contra planos de saúde no Estado de
São Paulo, entre 2011 a 2016, segundo a Faculdade de Medicina da USP.
Com informações da Agência CNJ de Notícias

61,8%

foi o aumento do número de
pessoas com os diabetes tipo 1 e
2 no Brasil nos últimos dez anos

60%

foi o aumento da obesidade
no mesmo período

9,9%

das mulheres no Brasil têm
diagnóstico de diabetes

7,8%
dos homens brasileiros
são diabéticos

18,9%
dos brasileiros são
considerados obesos

Fonte: Ministério da Saúde
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NOTAS
Planos de saúde cobrem
18 novos procedimentos
E
m 2 de janeiro entrou em vigor a nova
cobertura mínima obrigatória dos planos
de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O novo
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
promove a inclusão de 18 novos procedimentos e tem como principal novidade um medicamento para tratamento da esclerose múltipla. Também foram ampliadas as cobertura
de sete procedimentos.

14

O rol é atualizado a cada dois anos para,
segundo a ANS, “garantir o acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento das
doenças através de técnicas que possibilitem o melhor resultado em saúde, sempre
obedecendo a critérios científicos comprovados de segurança, eficiência e efetividade”. Seu cumprimento é obrigatório para todos os planos de saúde contratados a partir
da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98 e

também para aqueles que foram adaptados
a essa lei.
Para chegar à relação final do novo rol,
foram realizadas 15 reuniões do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde
(Cosaúde), composto por representantes do
governo, do setor de saúde suplementar e de
órgãos de defesa do consumidor. Posteriormente, a proposta passou por consulta pública para manifestação de toda a sociedade.

câncer

• 8 medicamentos orais para tratamento de cânceres de: pulmão, melanoma, próstata, tumores neuroendócrinos,
mielofibrose e leucemia
• 1 exame PET-CT para diagnóstico de tumores neuroendócrinos

esclerose múltipla

• Medicamento imunobiológico para tratamento de esclerose múltipla

olhos

• Quimioterapia com antiangiogênico e tomografia de coerência óptica para tratamento do edema macular
secundário, retinopatia diabética, oclusão de veia central da retina e oclusão de ramo de veia central da retina
• Radiação para tratamento do ceratocone

mulheres

• Cirurgia laparoscópica para tratamento de câncer de ovário (debulking)
• Cirurgia laparoscópica para restaurar o suporte pélvico (prolapso de cúpula vaginal)
• Cirurgia laparoscópica para desobstrução das tubas uterinas
• Cirurgia laparoscópica para restaurar a permeabilidade das tubas uterinas

crianças

• Endoscopia para tratamento do refluxo vesicoureterol, doença relacionada a infecções urinárias
• Terapia imunoprofilática contra o vírus sincicial respiratório (palivizumabe)
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Menos médicos

O

Ministério da Educação (MEC) anunciou,
em novembro passado, a suspensão, por
cinco anos, da abertura de novos cursos de
graduação em Medicina. A medida não atinge,
no entanto, os processos já em curso para a
abertura de 25 cursos nas regiões Sudeste e Sul,
que já haviam sido autorizados.
A suspensão ocorre após uma série de
críticas da classe médica a respeito da baixa
qualidade da maioria das faculdades de

medicina implantada na última década
no Brasil.
“O MEC levou em conta os dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS), que
apontam que o Brasil já atingiu as metas de alunos/
vagas estabelecidas, de cerca de 11 mil por
ano”, afirmou o MEC, em nota. “A medida visa a
sustentabilidade da política de formação médica
no Brasil, preservando a qualidade do ensino, já
que o Brasil é referência na formação médica.”

5.306

vagas em cursos de medicina,
sendo 68% delas em faculdades
particulares, foram criadas
no Brasil entre 2013 e 2015,
segundo a Pesquisa Demografia
Médica no Brasil, do Conselho
Federal de Medicina

Atenção primária reconhecida

A

ANS selecionou 11 programas de
atenção primária de operadoras,
com modelos baseados na medicina
de família e comunidade, para receber
certificado com a chancela da agência e
da Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS/OMS). As iniciativas selecionadas

(ver quadro) também farão parte de
publicação sobre o tema a ser lançada pela
agência em 2018.
Os critérios para a seleção, feita a partir
de 41 programas inscritos, foram: longitudinalidade, acesso, coordenação do cuidado e
integralidade, além de evidências científicas e

mensuráveis por indicadores de resultados.
A atenção primária está ganhando
espaço no dia a dia de operadoras brasileiras, preocupadas em promover hábitos
saudáveis entre seus beneficiários e identificar precocemente problemas de saúde,
evitando, assim, complicações mais sérias.

Operadora

Nome do programa

Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Atenção Primária na Amil

Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil - CASSI

Reflexos da qualidade do cuidado em saúde a partir do vínculo na atenção primária
com base na estratégia de saúde da família: estudo de caso numa autogestão

São Francisco Sistemas de Saúde
Sociedade Empresarial Ltda.

Programa Viver Bem

Saúde BRB – Caixa de Assistência

Atenção primária, modelo promotor de sustentabilidade e qualidade para um plano
de saúde em Brasília - Brasil

Unimed Belo Horizonte

Unimed Pleno

Unimed Grande Florianópolis

Novo Modelo Assistencial Baseado em Atenção Primária à Saúde

Unimed Guarulhos

Serviço de Atenção Primária Centrado na Pessoa – mudança do modelo assistencial
na Unimed Guarulhos

Unimed Jaboticabal

Atenção Primária à Saúde

Unimed João Pessoa

Plano Viver Mais: Modelo Pioneiro de Atenção Integral à Saúde na Unimed João Pessoa - PB

Unimed Santa Bárbara D’Oeste Americana

Viver Bem

Unimed Vitória

Avanços no Modelo de Atenção Primária à Saúde na Unimed Vitória
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Um parafuso a menos
A variação excessiva dos preços do OPME revela um
sistema disfuncional e esconde uma rede de propinas
As Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) são insumos utilizados na assistência à saúde e relacionados a
uma intervenção médica, odontológica ou de reabilitação,
diagnóstica ou terapêutica. São milhares de produtos diferentes, abrangendo desde marca-passo e stent cardíaco
até implante mamário de silicone, hastes e pinos.
Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), como envolvem alta tecnologia, têm custo elevado

O mercado de OPME

e geram grande impacto na saúde do paciente, a indicação
de uso desses produtos precisa ser muito criteriosa. Algum
grau de variação entre os valores de comercialização é esperado, considerando aspectos como transporte, armazenamento, tributação e poder de negociação, por exemplo. Contudo, o nível de variação de preços observado no mercado de
OPME alcança proporções extremas, o que pode estar associado a condutas antiéticas, anticoncorrenciais ou ilegais.

249%
10%

3.108,33%
foi a variação do preço do mesmo produto,
o Resolute Integrity, Stent Coronário com
Eluição Zotarolimus, em 2016.

R$ 4 bilhões

foi o
aumento do
gasto com
OPME entre
2007 e
2014

do total das despesas
assistenciais das cinco
maiores operadoras
do Brasil, em 2012,
foram em OPME.

foi o valor gasto pelas operadoras e seguradoras
com a compra de OPME, em 2014.

Fonte: ANS

Exemplo de margens agregadas ao longo da cadeia logística de prótese de joelho (em R$)
Custo do produto
Seguro, frete e desembaraço
Custo operacional equipamentos instrumentação
Tributo sobre vendas
Comissão vendedor
Margem distribuidor
Comissão médico
Margem hospital
Tributos
Preço final de venda para operadora
Fonte: Ministério da Saúde - 2015
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2.096
335
3.770
455
520
2.324
3.500
3.900
1.462
13.362

Preços que seguem a lógica da propina
Produto

Preço-SUS (R$)1 Preço-moda (R$)2 Preço-anunciante3

Especialidade(s)

Classificação

Stent promus premier
monorail 2.75x20mm

Cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular,
hemodinâmica e cardiologia intervencionista

Órteses – Classe IV

2.034,50

7.000,00

23.000,00

Stent auto-expansivo
periférico em nitinol
com sistema de entrega

Hemodinâmica e cardiologia intervencionista,
cirurgia cardiovascular e cirurgia vascular

Órteses – Classe IV

2.034,50

6.500,00

14.779,00

Gerador de marcapasso
câmara dupla

Hemodinâmica e cardiologia intervencionista, cirurgia
cardiovascular e eletrofisiologia clínica invasiva

Órteses – Classe III

5.225,25

6.800,00

9.266,70

Parafuso pedicular em u
poliaxial 6,2 e 7,0mm

Ortopedia, traumatologia e neurocirurgia

Órteses – Classe IV

378,00

2.300,00

3.825,79

Marcapasso digital
dupla câmara com
tecnologia surescan
advisa dr mri

Cirurgia cardiovascular, cirurgia, vascular,
hemodinâmica e cardiologia intervencionista

Órteses – Classe IV

5.225,25

7.000,00

18.045,00

Endurant endoprótese
abdominal bifurcada
e sistema de entrega
xcelerant hydro - corpo
principal

Hemodinâmica, cardiologia intervencionista,
cirurgia cardiovascular e cirurgia vascular

Próteses – Classe III

14.000,00

37.000,00

66.000,00

Preço-SUS refere-se aos preços praticados em licitações públicas e encontram-se congelados desde 2007. Fonte: Gestão OPME.
Preço-moda refere-se ao preço mais praticado na venda a operadoras nos anos 2016 e 2017. Fonte: Gestão OPME.
3
Preço-anunciante refere-se à pesquisa publicada na revista Simpro Hospitalar – edição 112, que divulga preço sugerido por importador, distribuidor e fabricante.
1
2

Demandas da Abramge sobre OPME
Revisão, pela ANS, dos
prazos máximos para
garantia de atendimento de
procedimentos cirúrgicos
em que se utilizam OPME,
para melhor discussão entre
hospitais, médicos e operadoras,
preservando a segurança clínica
do paciente e as boas práticas

Tornar
preço-base
de OPME público,
permitindo maior
controle e monitoramento
sobre preços praticados

Criação de um marco
regulatório pela Anvisa
acerca do registro de OPME,
estabelecendo nomenclaturas
padronizadas de modo que os
fabricantes e distribuidores
interessados em registrar seus
produtos deverão aderir e enquadrá-los
dentro da nomenclatura padronizada

Os associados da Abramge podem consultar a Central Nacional de Precificação,
desenvolvida em parceria com a Gestão OPME, no site www.abramge.com.br. Lá encontrarão
uma tabela, atualizada mensalmente, com os preços mais praticados no Brasil, o que visa
dar o suporte necessário para melhores condições na aquisição de órteses e próteses.
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Para quem
realmente precisa
Riscos para os pacientes e alto custo fazem mercado buscar
alternativas aos hospitais de alta complexidade

Q

freepik

uando seu filho pequeno está com febre e vomitando, para onde
você o leva? Se aquela sua dor de barriga não passa, o que você
faz? E no caso de um parente idoso, com mobilidade reduzida e
necessidade de assistência ininterrupta, qual é a opção ideal para
ele? Provavelmente, como residente no Brasil, você responderia
a essas três perguntas, ou pelo menos pensaria automaticamente, que um
hospital seria o melhor local para os casos relatados. Ledo engano.

jan/fev/mar 2018 VISÃO SAÚDE
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Quantidade
de “Hospital-dia” no
Brasil por
região

16

Norte

197

Nordeste

298

Sudeste

94
Sul

44

Centro-Oeste

649
Brasil

Fonte: Ministério
da Saúde - Cadastro
Nacional dos
Estabelecimentos
de Saúde do Brasil –
CNES
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“No Brasil, temos um modelo hospitalocêntrico da assistência à saúde, em que tudo gira em
torno do hospital. As pessoas acreditam que é lá
que tudo se resolve, quando, na verdade, o ideal
é não usá-lo”, diz Wilson Jacob Filho, médico geriatra e professor da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (USP). “O hospital
não é lugar para se obter saúde, mas, sim, para
cuidar de doenças agudas.”
O uso abusivo do ambiente hospitalar é ruim
para pacientes, fontes pagadoras (governo e operadoras de planos de saúde) e até mesmo para os
próprios hospitais.
Muito mais que infecções
Para os pacientes, o risco mais conhecido de
se estar em um hospital é a contração de uma
infecção. Mas esse é apenas um dos inúmeros
eventos adversos que podem ocorrer nesse local.
Segundo o Anuário da Segurança Assistencial
Hospitalar no Brasil, produzido pela Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) em parceria com o Instituto de
Estudos de Saúde Suplementar (IESS), e divulgado em novembro de 2017, todos os dias 829
pessoas morrem no Brasil em decorrência de
condições adquiridas em hospitais, constituindo a segunda causa de morte mais comum no
país. Mais pessoas falecem por esse motivo que a
soma das mortes causadas por acidentes de trânsito, homicídios, latrocínio e câncer.
Em 2016, mais de 300 mil pessoas morreram no Brasil devido a eventos adversos nos hospitais, como erros de dosagem ou aplicação de
medicamentos e uso incorreto de equipamentos,
além de infecção hospitalar. E dos 19,1 milhões
de brasileiros internados em hospitais ao longo
do ano passado, 1,4 milhão foram vítimas de ao
menos um evento adverso. Segundo o estudo da
UFMG e do IESS, esses eventos, em sua maioria, poderiam ter sido evitados.
“O que acontece no Brasil está inserido em
um contexto global de falhas da assistência à saú-

de nos diversos processos hospitalares. A diferença é que, no caso brasileiro, apesar dos esforços,
há pouca transparência sobre essas informações
e, sem termos clareza sobre o tamanho do problema, fica muito difícil começar a enfrentá-lo”, diz
Renato Couto, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e um dos autores do estudo.
Os eventos adversos são o grande risco para
os pacientes de um hospital. Mas há outros fatores que indicam que o ambiente hospitalar não
é a opção ideal de atendimento em diversos casos, como registrado na Resolução 2056, de 2013,
do Conselho Federal de Medicina (CFM), que
normatiza e fiscaliza a prática da medicina no
Brasil. A resolução afirma que: “Para quaisquer
modalidades de tratamento os serviços médicos
extra-hospitalares devem ser prioritários, dandose prioridade aos mais próximos da comunidade
do paciente, encaminhando-o àquele mais adequado a suas necessidades e observando a hierarquia entre atenção primária, secundária e terciária... Toda internação em serviços assistenciais
médicos se dará pelo tempo necessário para que
o paciente possa receber sua alta e continuar o
tratamento em serviço extra-hospitalar”.
Isto é, assim como preconiza a Organização
Mundial de Saúde (OMS), aos hospitais deveriam ser reservados apenas os casos que necessitam atenção terciária, com infraestrutura de
alta complexidade que permita a realização de
procedimentos invasivos e especializados.
“Muitos idosos, por exemplo, procuram hospitais quando não precisariam. E outros ficam períodos muito longos internados no hospital, o que
causa uma desorganização da sua vida social e do
ambiente familiar e acaba prejudicando o próprio
tratamento”, diz Wilson Jacob Filho, da USP.
Dados do Observatório 2015, publicação de
indicadores hospitalares desenvolvida pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp),
apontam que, em 2014, os hospitais associados à
entidade tiveram 5.956 internações com permanência hospitalar superior a 90 dias.

remuneração dos prestadores de serviço, em que
operadoras pagam por procedimento, e não pelo
resultado do tratamento. “O leito da UTI é o mais
bem remunerado, então há pacientes que estão lá
quando não é necessário”, afirma Malik.
Mesmo contando com sua rede própria de
atendimento, o Hapvida, operadora com base no
Nordeste, investe crescentemente em medicina
preventiva. “Acreditamos que o melhor caminho
para redução dos índices da hospitalização é ter
uma estratégia forte de intervenção na saúde das
pessoas, investindo em prevenção, garantindo
acesso eficaz aos serviços de saúde, com qualidade da assistência e rede de profissionais idôneos”,
diz Jaime Gaviria, diretor de inteligência médica
do Hapvida. “O Hapvida conta com protocolos
baseados em evidências científicas, além de infraestrutura adequada e suficiente para as necessidades de cada nível de atenção à saúde”.
As ações de medicina preventiva do Hapvida funcionam com equipes multidisciplinares
composta por profissionais de diversas especialidades, que atendem e orientam seus beneficiários com educação em saúde e campanhas de
mapeamento de doenças crônicas. É realizado
também atendimento aos clientes-empresa, em
seus ambientes de trabalho, permitindo, assim,
que os funcionários não precisem se deslocar
até a unidade. A estratégia é desenvolvida a
partir de perfis epidemiológicos da região para
pessoas de todas as idades, gestantes e mulheres
em idade fértil.

divulgação

Desperdícios e custos
Está claro que o maior prejudicado pelo uso
abusivo dos hospitais é o paciente. Mas quem
paga a conta, quando o atendimento não é o
particular, são as operadoras de planos de saúde
e o governo, este último nos casos dos hospitais que atendem ao Sistema Único de Saúde
(SUS). E a conta não é nada barata.
No caso das operadoras, que respondem por
93% do faturamento dos hospitais vinculados à
Anahp, as internações e os desperdícios são os
grandes vilões do aumento das despesas assistenciais, que foi de 14,2% em 2016, totalizando
R$ 135,6 bilhões. As internações representaram
41% desse montante, custando quase R$ 50 bilhões aos planos saúde.
De acordo com o estudo da UFMG e do
IESS, os hospitais brasileiros são pouco produtivos, sendo que uma de cada cinco diárias de
internação seria evitável, se compararmos com o
desempenho de hospitais em países desenvolvidos. Já as readmissões de pacientes que tiveram
alta é 5% maior no Brasil, revelando a má gestão
desse risco pelos hospitais.
“De um lado, temos a permanência além do
tempo necessário ao tratamento. De outro, os pacientes são desospitalizados de uma maneira não
planejada e retornam, provavelmente, com quadros
ainda mais graves”, diz Renato Couto, da UFMG.
Para Ana Maria Malik, coordenadora do curso de gestão da saúde da Fundação Getulio Vargas
(FGV), de São Paulo, isso é reflexo do modelo de

“O leito da UTI
é o mais bem
remunerado, então
há pacientes que
estão lá quando não
é necessário”
ana maria malik,
Coordenadora do curso de
gestão da saúde da Fundação
Getulio Vargas, São Paulo

R$ 50 bilhões
é o valor aproximado do custo das
internações para os planos de saúde
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“A discussão sobre
a desospitalização
precisa ser feita com
racionalidade. A
partir do momento
em que houver
a infraestrutura
para tratamentos
extra-hospitalares,
acredito que isso
vai acontecer com
naturalidade”
emmanuel fortes,
CFM
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Um dos programas dentro dessa estratégia é
o Viver Bem. Nele, há medidas preventivas para
pessoas com diabetes tipo 2, que são acompanhadas por médicos, enfermeiros e nutricionistas. A
ideia é oferecer um atendimento eficiente para
reduzir as complicações agudas e crônicas causadas pela doença. Além disso, busca mudar hábitos que não são saudáveis e estimular a adesão a
tratamentos farmacológicos, prevenindo maiores
intercorrências à saúde.
Abordagem parecida para a desospitalização tem o Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo.
Desde 2014, a empresa oferece um programa
de atenção primária em saúde dirigido aos seus
mais de 12 mil colaboradores e dependentes.
Com a implantação de um ambulatório de atenção primária, médicos de família acompanham
os pacientes ao longo do tempo e resolvem mais
de 85% de todas as condições de saúde, o que
permite que os recursos sejam utilizados de forma coordenada e eficaz.
Giro de leitos
Já no Hospital Israelita Albert Einstein, com
sede na cidade de São Paulo, a desospitalização
é um tema trabalhado desde o momento em que
o paciente é internado, por meio da atuação do
Grupo de Gerenciamento de Risco de Longa
Permanência, criado em 2013.
“Esse grupo foi constituído no nosso programa de fluxo do paciente, que busca melhorar
o fluxo de entrada e de saída, garantindo que
ele fique o tempo necessário para o tratamento,
mas por outro lado, gerando a possibilidade de
disponibilização de leitos de uma maneira mais
ágil”, diz a gerente médica da área de pacientes
crônicos do hospital, a pediatra Flávia Nascimento de Camargo.
O trabalho desse grupo é identificar, o
mais precocemente possível, os pacientes que
podem demandar mais de 15 dias de internação, a partir de quando eles são classificados
como “de risco”. Esses casos passam a ser
acompanhados por um grupo composto por
enfermeiro, assistente social e médico, visan-

do a sua desospitalização segura. O principal
resultado dessa atuação foi a redução da ocupação de leitos por pacientes de longa permanência. Em 2012, 5,39% dos leitos/dia eram
ocupados por pacientes internados há mais de
100 dias. Hoje, esse índice é de 3,9%.
“Nosso papel é entender o contexto social
da família do paciente e as possibilidades do seu
plano de saúde em relação aos cuidados pós-alta.
Tendo o paciente como principal ponto de atenção, avaliamos como conseguimos viabilizar o
que ele precisa para ser atendido em casa ou em
um centro de reabilitação”, diz Camargo. “Do
ponto de vista do hospital, é importante obter
giro de leito, para podermos cuidar de outros pacientes com casos agudos. E os hospitais estão
aprendendo agora que quando o paciente sai do
hospital, às vezes ele continua com algum problema de saúde. Estamos nos preparando para
isso, para a transição de cuidado.”
Nos casos em que é possível o atendimento
domiciliar, conhecido como home care, o Hospital Albert Einstein usa tecnologias para realizar o
telemonitoramento da sua adesão ao tratamento,
evitando novas internações.
Infraestrutura deficiente
A necessidade de desospitalização no sistema de
saúde brasileiro é consenso entre médicos, hospitais e operadoras. Mas avanços mais rápidos
nesse campo ainda esbarram na baixa oferta de
estruturas alternativas ao ambiente hospitalar,
como unidades de transição, reabilitação e cuidados paliativos, além de hospitais-dia, que recebem pacientes por período máximo de 12 horas.
“A discussão sobre a desospitalização precisa ser
feita com racionalidade. A partir do momento em
que houver a infraestrutura para tratamentos extra-hospitalares, acredito que isso vai acontecer com
naturalidade”, diz Emmanuel Fortes, do CFM.
Todos os especialistas consultados pela reportagem da Visão Saúde apontam que é preciso
integrar os sistemas de cuidado à saúde, nos três
níveis de atenção – primário, secundário e terciário – para que haja maior prevenção, acompanha-

Análise dos
hospitais
brasileiros
• absorvem 70% do
gasto com saúde;

shutterstock

• o hospital brasileiro
típico é de pequeno
porte, de baixa
complexidade e tem
apenas 34% de
eficiência se comparado
aos melhores hospitais
do país;

Hospitais de longa permanência são dedicados aos casos sem previsão de alta, mas que também não
demandam uma estrutura de alta complexidade

mento de doenças crônicas e, consequentemente,
menor hospitalização. No sistema privado, para
que isso aconteça, é necessário um acordo setorial
que una operadoras, hospitais e demais elos do
mercado nesse movimento, incluindo a adoção de
novos modelos de remuneração.
Apesar de ainda em pequeno número, surgem no mercado empresas especializadas no
tratamento complementar aos oferecidos nos
hospitais, que atendem a empresas, pessoas físicas e planos de saúde.
“Tenho percebido um avanço nas formas de
cuidar do paciente fora do hospital no Brasil. Até
pouco tempo atrás, tínhamos uma ação praticamente binária. Ou seja, ou o paciente ficava internado ou recebia tratamento home care”, diz o
sócio-diretor da consultoria KPMG, Daniel Greca. “Hoje, alguns modelos novos que já existem
em outros países começam a ganhar força, como
os hospitais de transição e os hospitais de longa
permanência. Há vários dados que sustentam essa
ideia e tendência. Uma delas é o grande interesse
dos fundos em adquirir esse tipo de hospital.”

Greca explica que ambos têm como foco
desospitalizar e reduzir custos, porém, cada um
atinge tal objetivo de forma diferente. O hospital de transição tem como foco o cuidado ao
paciente que se encontra na transição de alta
hospitalar, etapa em que não é necessário oferecer uma estrutura complexa e especializada.
Já o hospital de longa permanência, como o
nome sugere, é dedicado aos casos sem previsão
de alta, mas que também não demandam uma
estrutura de alta complexidade.
Há, ainda, um outro modelo de negócio,
importado dos EUA, que oferece centros ambulatoriais para cirurgias de baixa e média complexidade, com alta rotatividade. Naquele país,
cerca de 70% das cirurgias são feitas nesse tipo de
instalação. “Assim como exames já são, cada vez
mais, realizados em centros de diagnóstico especializados, fora dos hospitais, também outros
serviços precisam passar por essa transição”, disse, em evento do setor, Roberto Tolomei, CEO
da Dealmed, que está construindo uma rede de
centros cirúrgicos ambulatoriais no Brasil.

• modelos de
gestão e governança
inadequados;
• ausência de
responsabilização
dos gestores pela
qualidade/pelo
resultado;
• pagamento baseado
apenas na produção;
• 60% dos hospitais
têm até 50 leitos,
contra um porte mínimo
recomendado de 200
leitos;
• 30% dos pacientes
internados poderiam
ser atendidos em outro
perfil de serviço;
• as internações
desnecessárias geram
custo de R$ 10 bilhões
por ano.
Fonte: Anuário da
Segurança Assistencial
Hospitalar no Brasil,
2017, UFMG/IESS.
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Operadoras e hospitais começam a formar parcerias com startups
para resolver alguns dos seus mais antigos problemas

24

H

á muitas coisas que a tecnologia pode fazer em prol da assistência à
saúde das pessoas. Sistemas informatizados podem contribuir para a
maior eficiência da gestão de unidades de atendimento, facilitando o
agendamento de consultas e exames e organizando processos internos.
A análise de grandes volumes de informações, conhecida como big data
analytics, permite a melhor gestão populacional por parte de hospitais e operadoras de
planos de saúde, potencializando ações de promoção de saúde e prevenção de doenças.

VISÃO SAÚDE jan/fev/mar 2018

A inteligência artificial tem a capacidade de tornar
diagnósticos médicos mais rápidos e assertivos. E a conectividade de pacientes, médicos e gestores de saúde,
por meio de computadores, smartphones, tablets e, em
um futuro próximo wearables – as tecnologias “vestíveis”, como roupas e relógios conectados à internet –
tem a capacidade de melhorar a experiência do usuário
de serviços de saúde, dando a ele a capacidade de gerenciar seu próprio histórico médico e aproximando-o
de quem pode ajudá-lo a satisfazer suas necessidades,
como nos casos de consultas à distância, por exemplo.
Tudo isso é um pouco de realidade no mundo de hoje,
e um tanto de promessa também.
Mas se tem alguém que pode acelerar o processo
de digitalização da área da saúde são as empresas de
inovação com base tecnológica, as já famosas startups.
Conhecidas no mundo dos negócios como healthtechs,
pois têm como missão resolver problemas do sistema
de saúde, descomplicando-o, essas empresas vivenciam
atualmente uma explosão de crescimento no mundo,
atraindo investimentos de cerca de U$ 5 bilhões em
2016, segundo a aceleradora Galen Growth Asia.
Nos EUA, mercado que lidera a revolução tecnológica na saúde, o mercado de healthtechs está em
ebulição. Em novembro passado, a Optum, empresa
de tecnologia do UnitedHealth Group, a maior seguradora de saúde daquele país, anunciou a criação de
um fundo de US$ 250 milhões para investimentos em
startups que ofereçam soluções inovadoras para melhorar o acesso aos sistemas de assistência à saúde e a
qualidade dos mesmos. Outro exemplo de sucesso nos
EUA é a Oscar Health, seguradora digital fundada em
2012 que recebeu aportes de US$ 720 milhões para desenvolver seu negócio. Também em novembro, a companhia anunciou joint venture com a Humana, outra
seguradora de grande porte, para atender à demanda
de pequenas empresas na cidade de Nashville.
Esse mercado está começando a ganhar força
também no Brasil. Surgem, em diversas cidades do
país, centenas de empresas com diferentes soluções,
dirigidas ao setor público e ao privado, a operadoras,
hospitais, profissionais da saúde e também a pessoas
interessadas em gerenciar de forma mais organizada
sua própria saúde, como nos casos dos aplicativos de

registro médico. Segundo dados da Associação Brasileira de Startups (ABStartup), em 2015 cresceu em
160% a quantidade empresas que desenvolvem soluções para profissionais da saúde, em comparação com
o ano anterior.
Já nos últimos dois anos, começaram a se estabelecer parcerias entre startups e empresas tradicionais
já estabelecidas no setor, como hospitais e operadoras
de planos de saúde, que podem, assim, se beneficiar
de ferramentas tecnológicas em favor do seu próprio
negócio – e dos seus pacientes. Isto é, ao contrário
do que muitos podem pensar, as novas empresas com
base tecnológica são, na maioria das vezes, aliadas e
não concorrentes das companhias tradicionais.
“As companhias tradicionais podem ter vários papéis
nesse movimento. Primeiro, estarem abertas para servir
como piloto para startups, oferecendo ambiente para
testes e para acelerar processos de desenvolvimento”,
diz Eliane Kihara, líder do setor de saúde da consultoria PwC. “O desafio é identificar inovações que podem
trazer mais valor para seu negócio. No caso específico
das operadoras, elas estão percebendo as oportunidades
para engajar pacientes aos tratamentos e para reduzir a
hospitalização, entre outros benefícios.”
São diversas as possibilidades para essa aproximação, com benefícios para ambos os lados. Além da
simples compra de serviços inovadores, as empresas
tradicionais podem trabalhar juntamente com startups no desenvolvimento de soluções tecnológicas sob
medida, em um processo conhecido como open innovation. Outro formato de parceria usual no mundo –
e que conquista cada vez mais espaço no Brasil – é o
corporate venturing, no qual a empresa investidora se
torna sócia da startup e também a ajuda com mentoria para o desenvolvimento do negócio, além de prover acesso a sua base de clientes e ao seu know-how
sobre o setor de saúde.
Clínicas, hospitais e operadoras interessados em
acelerar sua entrada na medicina digital já têm um
cardápio vasto no Brasil, bastando fazer suas escolhas
de forma inteligente. Segundo a Growplus, empresa
de Porto Alegre que faz a conexão entre startups e
potenciais parceiros e investidores, há entre 900 e mil
healthtechs atuando no país.
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“Nunca tivemos
um momento
tão favorável
como agora para
empreender e
inovar na saúde”
felipe lourenço,
CEO da iClinic
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“Já estamos há cinco anos nesse mercado e
nunca tivemos um momento tão favorável como
agora para empreender e inovar na saúde”, afirma
Felipe Lourenço, CEO da iClinic, startup que
fornece ferramentas de gestão para pequenas e
médias clínicas médicas. “A saúde demorou para
entrar em crise e é uma das primeiras a sair. Agora
é a vez das healthtechs, que nos últimos 18 meses
ganharam bastante atenção dos investidores.”
De parceiros a sócios
Controlador da operadora Amil, da rede Américas Serviços Médicos e da empresa de tecnologia Optum, o UnitedHealth Group, por exemplo,
lançou em novembro o Meet Up Start Up, uma
iniciativa do grupo para firmar parcerias com startups capazes de otimizar e acelerar seus processos.
O objetivo é incentivar o desenvolvimento de projetos inovadores na área da saúde, com possibilidade de implantação nas empresas do grupo.
“As startups trazem um olhar novo para a atuação de nossas empresas, algo importante para mantermos fluxos e processos em constante movimento
e o cliente sempre no centro de nossos esforços”,
afirma o CEO da companhia, Leonardo Almeida.
A Unimed Porto Alegre, por sua vez, realizou
em março de 2017 uma “maratona de inovação” interna, que reuniu oito médicos cooperados e 38 funcionários com a missão de melhorar a “experiência”
dos seus pacientes no uso dos serviços. As 211 propostas geradas nessa maratona foram, então, agrupadas
em seis temas direcionadores: assistência médica,
bem-estar e prevenção, cuidados do paciente, saúde
digital, engajamento e conectividade, e eficiência
operacional. Esses seis temas foram usados como
base para um programa que investirá R$ 1 milhão
em 20 startups, que também receberão mentoria e
poderão se tornar fornecedores da companhia.
“Além de acelerar a incorporação de tecnologia pela nossa empresa, esperamos que o programa
ajude a mudar o mindset [mentalidade] dos nossos
colaboradores”, diz Caroline Souto, assessora de
estratégia da Unimed Porto Alegre.
Uma das startups que tem operadoras como
foco comercial é a CUCO Health, baseada na cida-

de de Florianópolis e eleita pelo ranking 100 Open
Startups como a mais “atraente” do Brasil na área
de saúde. Em 2016, a empresa lançou seu primeiro
aplicativo, que ajudava pacientes a lembrarem a hora
de tomar seus medicamentos. “Mas aí percebemos
que isso era uma ação isolada e que para aumentar
nosso impacto tínhamos de envolver as operadoras”,
afirma a CEO da CUCO Health, Livia Couto.
A startup desenvolveu, então, uma ferramenta
que permite as operadoras monitorarem o cuidado
de saúde de seus beneficiários. Segundo Couto,
com o aplicativo é possível identificar perfis de
risco na carteira de clientes e tomar ações preventivas, além de estabelecer uma relação mais próxima com os beneficiários. Duas operadoras já estão
usando o aplicativo. O principal resultado já aferido
é um índice de 73% de adesão do paciente ao medicamento, índice bem acima da média do mercado,
que é de 23%, segundo a empreendedora.
Por outro lado, Couto aponta uma dificuldade
para encontrar portas abertas. “As operadoras têm
uma grande aversão a risco pra apostar em startups.
Nosso trabalho é educativo, para mostrar que a tecnologia pode ajudar a reduzir custos e entregar melhor experiência para os beneficiários”, diz.
Da gestão à assistência
Descomplicar a saúde no brasil. Essa missão ousada motivou Felipe Lourenço a criar a iClinic,
em 2012. A startup atende atualmente a 260 clínicas médicas de pequeno e médio porte, em 26
estados, além de clientes em Portugal, Moçambique, Angola e Cabo Verde. No início, a empresa
fornecia apenas uma ferramenta para substituir o
papel e a caneta no agendamento de consultas,
prontuários de pacientes e rotinas financeiras.
Hoje, a iClinic oferece soluções para melhorar a gestão das clínicas, atingindo até controle
de estoque e relacionamento entre médico e paciente após a consulta. Um dos resultados mais
importantes desse serviço é a redução de 26% do
número de glosas, como são chamados os casos
em que planos de saúde contestam as despesas
apresentadas por médicos, clínicas ou hospitais
de sua rede credenciada.

Pontos de
inflexão
digital
esperados
até 2025 no
mundo
• 10% da população
usando roupas
conectadas à internet

No processo de cuidado à saúde, a iClinic
ajuda seus clientes, por exemplo, a reduzir em
30% o índice de não comparecimento de pacientes em consultas. Isso é possível por meio de
um aplicativo que conecta a clínica ao paciente
e o lembra do compromisso. Caso ele decida
cancelar a consulta, o próprio sistema recomenda novas datas. O monitoramento de pessoas
com doenças crônicas também é feito por meio
do sistema, que gera mensagens automáticas
para lembrá-las de tomarem seus medicamentos
e também oferece mais informações sobre seus
problemas de saúde.
Outras duas startups que ajudam seus clientes a melhorarem a gestão são a Pega Plantão e
a Mais Leitos. A primeira está com três anos de
vida e oferece uma ferramenta para aprimorar
a gestão de escalas de médicos e enfermeiros,
reduzindo, em média, 60% do tempo dedicado
a essa atividade – tempo esse que será direcionado à atividade-fim, isto é, o cuidado aos pacientes. A Pega Plantão também registrou redução
de até 70% nas faltas dos profissionais de saúde
ao trabalho.

“Nossos serviços também podem ser úteis
para operadoras com rede credenciada, pois ajudam a enxergar os processos dos hospitais que a
compõem”, diz Fabio Paradiso, diretor operacional e sócio-fundador da Pega Plantão.
Outro grande desafio das organizações hospitalares é obter o máximo de “giro” dos seus
leitos. Pensando em atender a essa demanda, a
Mais leitos criou um sistema inspirado em processos industriais que cruza informações históricas sobre internações e faz recomendações com
base em protocolos clínicos.
No projeto-piloto da empresa, realizado em
unidade cardiovascular do Hospital Ouro Verde,
de Campinas, em 2016, a Mais Leitos conseguiu
aumentar o giro de leitos em torno 33% em um
período de três meses. Hoje, a startup com sede
em Fortaleza, atende a mais de 30 hospitais do
Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul, que pagam uma assinatura mensal de 7 reais por dia de
cada leito gerenciado.
“Nosso planejamento prevê trabalhar em
parceria com operadoras, no futuro”, afirma
Paulo Andre Pequeno, CEO da Mais Leitos.
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Lançamento do programa
Bem-Startup, da Unimed Porto
Alegre, que investirá um milhão
de reais em até 20 startups

• 90% das pessoas com
capacidade ilimitada
de armazenamento de
dados
• 1 trilhão de sensores
conectados à internet
• O primeiro robô
farmacêutico dos EUA
• 10% de óculos de
leitura conectados à
internet
• 80% da população
com presença digital na
internet
• O primeiro
smartphone implantável
comercialmente
• 90% da população
usando smartphones
Fonte: World Economic
Forum, Deep Shift
Technology Tipping
Points and Societal
Impacts, setembro
de 2015.
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Espetáculo do
crescimento
Em oito anos, planos exclusivamente odontológicos
dobram o número de beneficiários, mas há desafios
para a sua sustentabilidade financeira

A

pior recessão econômica da história do Brasil ligou um sinal de alerta, mas não
foi capaz de acabar com o sorriso das operadoras exclusivamente odontológicas.
Embora em ritmo menor que nos anos anteriores, os planos seguiram crescendo.
Entre novembro de 2015 e outubro de 2017, cerca de 2 milhões de pessoas entraram nesse mercado, que chegou a quase 23 milhões de beneficiários, mais que o
dobro do que registrava em 2009, quando eram pouco mais de 11 milhões.

“O fato de o número de beneficiários de
planos odontológicos crescer mesmo diante de
um cenário de redução de empregos, de renda e
de crédito, demonstra que a receptividade deste
serviço é positiva e que a população brasileira
vem priorizando esse segmento”, diz o presidente do Sinog, Geraldo Lima.
Mas o que explica esse aumento tão expressivo nesse período? São muitos os fatores, desde
a maior conscientização do brasileiro sobre a
importância da manutenção da saúde bucal até
novos produtos desenvolvidos pelas operadoras e
a modernização das áreas comerciais, passando
também pelo aumento do emprego formal. Mas
o principal motivo que levou – e continua levando – os planos odontológicos a crescerem é muito simples: vale muito a pena contratá-los.
As mensalidades desse tipo de plano têm menor
custo se comparadas às dos planos médico-hospitalares e também aos valores dos procedimentos odontológicos em uma relação direta entre consumidores e
dentistas. Na média do ano de 2016, os beneficiários
do segmento odontológico pagaram mensalidades
de R$ 16,99, enquanto os planos médico-hospitalares
cobraram cerca de 17 vezes mais.

Esse valor torna acessíveis vários tipos de
procedimentos cobertos pelo rol autorizado pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
dentre os quais, aqueles que garantem a manutenção e a qualidade da saúde bucal de um indivíduo.
Isto é, um consumidor consciente, que tem
acesso a esses números, e que recebe recomendações de um amigo, familiar ou conhecido, provavelmente vai querer contratar um plano odontológico. Isso pode ser constatado pelo desempenho
dos planos individuais ou familiares, que, aos poucos, se tornaram a modalidade que mais cresce no
mercado. Entre junho de 2010 e junho de 2017, o
número de beneficiários desse tipo de plano aumentou 92,1%, enquanto o dos planos coletivos
empresariais cresceu 83,2%. Já entre junho de
2016 e junho de 2017, a diferença se acentuou: na
primeira modalidade, o crescimento foi de 14,8%,
enquanto na segunda foi de 6,3%.
Isso pode ser encarado como mais uma boa
notícia para os planos exclusivamente odontológicos, que, assim, ficam menos expostos às
oscilações do mercado de trabalho formal, que
influem diretamente no desempenho dos planos
coletivos empresariais, pois quem perde o em-

Evolução do número de
beneficiários de planos
exclusivamente odontológicos
Em milhões

Jun/2011 – 15,8
Jun/2012 – 17,7 (11,8%)
Jun/2013 – 18,5 (4,6%)
Jun/2014 – 19,8 (6,8%)
Jun/2015 – 20,7 (4,6%)
Jun/2016 – 21,1 (1,9%)
Jun/2017 – 22,7 (7,5%)

Fonte: Cenário Saúde – edição 3/2017 –
Sistema Abramge. Elaborado pela
Abramge com dados da ANS.

Beneficiários de planos
exclusivamente odontológicos
(out/2017)
Por tipo de contratação

0,1%
8,1%

18,2%

73,6%

n Individual ou familiar
n Coletivo empresarial
n Coletivo por adesão
n Não informado

Fonte: Nota de Acompanhamento
de Beneficiários (NAB) – edição 17.
Elaborado pelo Instituto de Estudo
da Saúde Suplementar (IESS)
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prego, perde também o plano oferecido pelo seu
antigo empregador.

“O mercado de
pessoa física oferecia
um plano básico igual
para todo o mundo.
Percebemos que isso
era um problema
e desenvolvemos
diversos planos novos
para esse público,
incluindo cobertura
específica para
crianças, outro
para ortodontia e
outro para próteses,
por exemplo”.
Alfieri Casalecchi
Diretor executivo da Amil Dental
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Mercado massificado
Se antes dependiam muito do mercado de planos
empresariais, as operadoras tiveram, então, de
evoluir para conquistar seu espaço e manter os
clientes individuais.
A Amil Dental, por exemplo, que possui cerca
de 2 milhões de beneficiários e foi uma das primeiras a entrar no mercado de pessoas físicas, em
2001, investiu em três frentes para crescer nesse
mercado: a ampliação dos canais de vendas, a melhoria das condições de atuação dos corretores e a
criação de novos produtos. Com isso, apenas nos
últimos 12 meses, a operadora aumentou em 20%
sua carteira de beneficiários individuais.
“O mercado de pessoa física oferecia um plano
básico igual para todo o mundo”, diz o diretor executivo da Amil Dental, Alfieri Casalecchi. “Percebemos que isso era um problema e desenvolvemos
diversos planos novos para esse público, incluindo
cobertura específica para crianças, outro para ortodontia e outro para próteses, por exemplo”.
Em 2012, a operadora entrou com força na
digitalização da área comercial, lançando uma
plataforma mais amigável para os corretores e que
trouxe como principal benefício a redução drástica dos deslocamentos desses profissionais. Agora,
eles orientam o consumidor e fecham negócio por
meio da internet.
“Isso aumentou muito a atratividade dos planos odontológicos para os corretores e também sua
produtividade”, diz Casalecchi. “E também faz
muito sentido para o novo consumidor, que adquiriu o hábito de contratar serviços usando a internet,
de forma mais rápida e simples”.
Por sua vez, a Odontogroup, com cerca de
47 mil beneficiários nas regiões Centro-Oeste e
Nordeste, apostou na parceria com outras operadoras para manter o crescimento de 8% registrado
em 2016. Por meio de acordo com a Smile Saúde,
com sede na Paraíba, a Odontogroup aumentou
sua presença nos estados da Paraíba, Alagoas e
Pernambuco.

“As parcerias são um bom caminho para
crescermos, pois podemos, em conjunto com
outras operadoras, oferecer um leque completo
de saúde”, explica a analista de compliance da
Odontogroup, Ana Borzan.
Além disso, a Odontogroup também criou
produtos – destaque para a cobertura de ortodontia
desenvolvida a pedido de clientes empresariais – e
investiu em tecnologia pra melhorar a experiência
de clientes e parceiros. O próximo passo será o lançamento de um aplicativo para smartphones, em
janeiro de 2018, no qual oferecerá informações sobre saúde bucal e também atenderá os seus clientes.
Qualidade e satisfação
Nada adianta desenvolver novos produtos e canais
de comunicação se, no final do dia, os clientes não
ficarem satisfeitos com os serviços. A partir dos índices de qualidade e dos indicadores de satisfação,
fica nítido que as operadoras odontológicas estão fazendo a lição de casa. E isso parece contribuir, também, para o crescimento sustentado do segmento.
“As operadoras têm trabalhado cada vez mais
com foco na odontologia baseada em evidências,
com prestadores que objetivam melhorar a eficiência do tratamento preventivo. E o debate da
sustentabilidade econômica, já há muito presente
na rotina dos planos médico-hospitalares, também
tem sido perseguido pelo segmento odontológico
em uma tentativa de oferecer tratamento de qualidade para o beneficiário com uma remuneração
mais justa do profissional”, afirma a ANS, em comunicado à reportagem da Visão Saúde.
Isso está refletido na evolução do segmento
odontológico no Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar (IDSS), da ANS, que varia de zero
a um e tem como objetivo aferir o desempenho
das operadoras em quatro dimensões: “qualidade
em atenção à saúde”, “garantia de acesso”, “sustentabilidade no mercado”; e “gestão de processos e
regulação”. Enquanto, em 2010, 37% das operadoras exclusivamente odontológicas estavam na faixa
mais baixa de pontuação, em 2017, a situação se
inverteu, e 40% delas foram classificadas na faixa
mais alta da avaliação (ver gráficos).

A forte evolução dos planos exclusivamente
odontológicos nos quesitos de qualidade da ANS
estão diretamente refletidos no Índice Geral de
Reclamação (IGR), da agência reguladora, que
revela que as reclamações de beneficiários de operadoras do segmento são dez vezes mais baixos que
os de planos médico-hospitalares (ver gráfico).
Outro levantamento, feito pelo IESS em conjunto com o Ibope Inteligência, em abril e maior
de 2017, também é um indicativo da evolução e do
alto nível de qualidade das operadoras do segmento. A pesquisa revelou que 79% dos beneficiários
de planos exclusivamente odontológicos estavam
muito satisfeitos – em 2015, esse índice era de 73%.
Além disso, 81% dos participantes da pesquisa “provavelmente recomendariam” ou “com certeza” indicariam seus planos para conhecidos.
Desafios para o futuro
Mas nem tudo são flores para o segmento de planos exclusivamente odontológicos. Há alguns
desafios que, se não geridos da forma adequada,
podem levar à redução do crescimento ou, até
mesmo, a uma estagnação.
O primeiro deles – uma demanda já antiga -- é
atuar sob uma regulamentação específica, que reconheça suas especificidades.
“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 legislação diferenciado”, afirmou
Geraldo Lima, presidente do Sinog, em audiência pública da Comissão Especial sobre Planos de
Saúde da Câmara dos Deputados, que discute uma
série de projetos de lei destinados a alterar a Lei
nº 9.656/98, que rege os planos de saúde.
Um dos símbolos dessa inadequação é o valor
desproporcional das multas infringidas pela ANS,
que se já são altas para os planos médico-hospitalares e tornam-se inviáveis para as operadoras de
planos exclusivamente odontológicos, cujas receitas são muito inferiores e afetam diretamente sua
capacidade de pagamento.
Um levantamento do Sinog revelou que, em

2016, o valor médio das multas aplicadas pela ANS
a operadoras exclusivamente odontológicas foi de
quase R$ 73 mil, o que corresponde a 5 mil vezes
o tícket médio do segmento no ano passado, que
era de R$ 14,65. Para empresas de pequeno porte,
especialmente, isso pode significar a insolvência.
Entre 2000 e junho de 2016, mais da metade das
operadoras odontológicas, deixaram o mercado, a
maioria delas por problemas financeiros.
Esse desequilíbrio tem se intensificado nos últimos anos, pois as despesas assistenciais, influenciadas pela inflação médica, têm crescido em ritmo superior ao aumento das receitas. Em 2016, as
despesas desse item cresceram 8,1%, enquanto as
receitas subiram apenas 3,6%, comprimindo ainda
mais a rentabilidade do segmento.
“Os dados de sinistralidade e variação de custos trazem componente de preocupação, urgindo
a adoção de práticas para uma gestão eficiente de
gastos”, afirma a ANS em comunicado à reportagem da Visão Saúde.
Como se não bastassem esses desafios, em 2017
uma perspectiva nada alentadora surgiu no panorama: a mudança do Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza (ISSQN), introduzida pela publicação da Lei Complementar N° 157/2016, que
determina que o local de recolhimento do ISS não
será mais o município em que o plano é administrado, mas onde ocorre o “consumo” (ou onde reside
o tomador do serviço). Como cada município tem
uma alíquota e um sistema de recolhimento e de
fiscalização próprio, os custos de operacionalização
serão inviáveis.
“A operadora precisará conhecer a legislação
local, os sistemas adotados pelas secretarias de finanças e as regras de apuração e de arrecadação”,
diz Geraldo Lima, que estuda contestar judicialmente a alteração no modelo de recolhimento do
imposto. “O embaraço criado por essa situação
inviabilizará a oferta de planos odontológicos na
maioria das cidades, excluindo milhares de pessoas que desejam ter acesso ao plano, restringindo
atendimento e reduzindo a concorrência em nível nacional, o que em última instância prejudica
a própria população brasileira.”

Evolução das operadoras
exclusivamente
odontológicas
Classificação por faixa
de IDSS/ANS*
7%
16%
37%

2010

(ano-base
2009)
23%
17%

n 0,00 a 0,19 – 157
n 0,20 a 0,39 – 73
n 0,40 a 0,9 – 100
n 0,60 a 0,79 – 67
n 0,80 a 1,00 – 29
5,5%
39,4%
23,2%

2017

(ano-base
2016)
31,8%

n 0,00 a 0,19 – 0
n 0,20 a 0,39 – 16
n 0,40 a 0,9 – 67
n 0,60 a 0,79 – 92
n 0,80 a 1,00 – 114

* Índice de Desempenho
da Saúde Suplementar

Índice Geral de
Reclamações (IGR) – ANS*
Setembro de 2017
Planos médico-hospitalares
3,3
Planos exclusivamente
odontológicos
0,3
*Contempla o número médio de reclamações de
beneficiários recebidas nos três meses anteriores e
classificadas até a data de extração do dado. O índice
tem como referência cada 10 mil beneficiários do
universo de consumidores analisado.
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check-up
compartilhamento

de riscos
Nova resolução da ANS, que entrou em vigor em janeiro, normatiza o compartilhamento
do risco e da rede, estimulando operações entre operadoras
[1] Quais são os riscos associados à atuação das operadoras de
planos de saúde?
No momento em que a operadora comercializa o plano de saúde gera-se a obrigação de cobrir eventos cujo custo ainda não
é conhecido, sendo tão somente estimado.
Os desvios entre essa estimativa e o custo
efetivo representa o principal risco ao qual a
operadora está exposta, também chamado
de risco de subscrição. Além deste, segundo
a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), as operadoras de planos de saúde
também estão expostas aos riscos de crédito, legal, operacional e de mercado. Se,
de um lado, a operadora assume risco, por
outro, é necessário a constituição de capital
adicional que seja suficiente para cobrir a volatilidade desses eventos.

[2] Saiba um pouco mais sobre
cada categoria de risco.
O risco de crédito é a medida de incerteza relacionada à probabilidade da contraparte de
uma operação, ou de um emissor de dívida,
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não honrar, total ou parcialmente, seus compromissos financeiros; o risco legal é a medida de incerteza relacionada aos retornos de
uma operadora de planos de saúde por falta
de um completo embasamento legal de suas
operações, representado pelo não-cumprimento de leis, regras, regulamentações,
acordos, práticas vigentes ou padrões éticos
aplicáveis; o risco de mercado está relacionado aos retornos esperados de seus ativos
e passivos, em decorrência de variações em
fatores como taxas de juros, taxas de câmbio, índices de inflação, preços de imóveis e
cotações de ações, ou seja, o comportamento verificado no preço de um bem no dia a dia;
o risco de subscrição, por sua vez, é oriundo
de uma situação econômica adversa, que
contraria tanto as expectativas da sociedade
no momento da elaboração de sua política
de subscrição quanto as incertezas existentes na estimação das provisões técnicas; por
fim, o risco operacional compreende perdas
relacionadas a procedimentos internos, sejam elas oriundas de sistemas, procedimentos, recursos humanos ou tecnológicos.

[3] O que é o compartilhamento
de riscos na saúde suplementar?
É um acordo entre duas ou mais operadoras
de planos médico-hospitalares, ou odontológicos, com o objetivo de mitigar os riscos
a que estão expostas em razão das obrigações contratualmente assumidas com seus
contratantes. O compartilhamento de riscos
ocorre por diversos motivos, seja por conta
da escassez de oferta de serviços de saúde
médico, odontológicos e/ou hospitalares em
algumas regiões do País; seja pela necessidade de pulverização dos riscos financeiros
advindos dos contratos; ou mesmo como forma de viabilizar a atuação em determinadas
regiões. Esse compartilhamento de riscos
já acontece desde muito antes à publicação
da Lei nº 9.656/98, lei que passou a reger a
atuação dos planos de saúde no Brasil.

[4] Iniciativa da ANS para
regulamentar o compartilhamento de riscos.
Em 2017, a ANS instalou a Câmara Técnica de Compartilhamento de Riscos para

divulgação

aprofundar os estudos sobre esse tema,
com os objetivos de: definir arcabouço
regulatório com o intuito de possibilitar
arranjos entre operadoras que fortaleçam
a solvência do setor e garantam a continuidade da assistência aos beneficiários
em modelos de negócio mais sustentáveis;
determinar regras contábeis adequadas às
operações de compartilhamento de riscos,
bem como eventuais aprimoramentos da
regulamentação das exigências de provisões técnicas, ativos garantidores e margem de solvência; estabelecer regulação
mínima para “fundos solidários de risco” e
outros mecanismos que possam diluir riscos financeiros e fortalecer a solvência do
setor; e proporcionar mais transparência
aos contratantes de operadoras de planos
de saúde, sejam eles coletivos ou individuais, acerca de eventuais arranjos que
impliquem em compartilhamento de riscos
para viabilizar o cumprimento das obrigações das operadoras.

[5] Minuta de regulamentação
em discussão
Entre março e setembro de 2017, a Câmara
Técnica de Compartilhamento de Riscos realizou cinco reuniões, envolvendo representantes de operadoras de planos de saúde e
de entidades de classe, como de atuários e
contadores. Nesse fórum, criou-se uma minuta de regulamentação sobre o tema, que foi
apresentada e debatida em audiência pública
realizada em outubro. O evento contou com a
participação de mais de 60 representantes de
operadoras de planos de saúde, que deram
suas sugestões sobre a nova normativa.

[6] Três modelos de
compartilhamento de risco
A minuta de regulamentação prevê a existência de três modelos diferentes de compartilhamento de riscos entre operadoras de
planos de saúde. O primeiro deles consiste na
corresponsabilidade para atendimentos dos
beneficiários; o segundo modelo versa sobre a

constituição de fundos comuns para custeio
de despesas assistenciais; e o terceiro modelo está relacionado à corresponsabilidade
para oferta conjunta de planos. Os dois primeiros modelos, segundo a ANS, já estavam
previstos na agenda regulatória 2013/2014
da agência para o setor. Já o terceiro modelo
foi “inspirado” em conceitos de cosseguro,
modalidade na qual um seguro é realizado
por duas ou mais seguradoras, de modo que
cada uma delas assuma a responsabilidade
por uma parte do montante segurado.

[7] Potencial de mudar o mercado
A expectativa da ANS é que a nova resolução normativa, já aprovada e publicada em
dezembro de 2017, estimule novos arranjos
e dê mais transparência ao setor. Para o gerente de Habilitação e Estudos de Mercado
da ANS, Washington Oliveira Alves, “a medida vai potencializar economias de escala
no setor e poderemos dimensionar melhor as
operações de corresponsabilidade”.
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por dentro
Crescendo juntos

N

o último dia 19 de outubro, a Universidade Corporativa Abramge (UCA) realizou em sua sede, na cidade de São
Paulo, o workshop “Atualidades na Gestão
da Saúde Suplementar”. Dirigido exclusivamente a associados da Abramge, o evento
contou com exposições de representantes
de sete operadoras, da Agência Nacional da
Saúde Suplementar (ANS) e de consultorias
com grande expertise no mercado.
“Nosso objetivo é promover o intercâmbio de boas práticas no setor. Em vez de irmos às empresas, elas vieram a nós” disse,
na abertura do workshop, o presidente do
Sinamge, Cadri Massuda.
As experiências relatadas pelos palestrantes tiveram como base três importantes
aspectos da realidade atual – e do futuro –
dos planos de saúde: o uso crescente de
tecnologia, a necessidade de as operadoras
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evoluírem em termos de gestão e as iniciativas que visam aumentar a qualidade da assistência à saúde dos beneficiários.

Avanços com cautela
A prescrição médica remota é permitida no
Brasil? As faculdades de medicina estão
abordando esse aspecto de maneira adequada? Vale a pena investir em aplicativos
e big data? Essas foram algumas das questões pontuadas ao longo do workshop, em
uma demonstração da ainda tímida evolução tecnológica na saúde suplementar.
Mesmo os pioneiros dessa jornada no
Brasil, como o Grupo São Francisco, de
Ribeirão Preto, convivem com muitas incertezas. “Um dos pilares da nossa atuação, hoje, é a telemedicina”, afirma Carlos
Braga, gerente médico do Grupo São Francisco. “Mas a legislação sobre o assunto
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Em workshop exclusivo para associados da Abramge, operadoras
apresentam boas práticas de gestão e assistência à saúde

é muito vaga, o que está emperrando seu
crescimento no Brasil.”
A operadora do interior de São Paulo oferece atendimento por videoconferência em
13 especialidades médicas. Mas, para cada
consulta, é necessária a mobilização de
dois médicos, já que o especialista somente
pode realizar o atendimento à distância se o
paciente estiver acompanhado de um médico-assistente. Braga aponta que é necessário investir na integração das equipes para o
sucesso desse modelo.
Em 2016, o Grupo São Francisco lançou
um aplicativo, por meio do qual monitora
7.600 pacientes, 24 horas por dia. Esse trabalho é feito com o suporte de uma equipe
de 23 enfermeiros e um médico, que classificam os beneficiários de acordo com seu perfil
de risco e os orientam em casos de necessidade. Esse trabalho resultou, entre outros

“Nosso objetivo é promover o intercâmbio de boas práticas no setor.
Em vez de irmos às empresas, elas vieram a nós” disse, na abertura
do workshop, o presidente do Sinamge, Cadri Massuda.
benefícios, na redução de 23% do número de
consultas presenciais e 19% de internações,
além de queda de 28% na procura por atendimentos de emergência.
Por sua vez, o Grupo Hapvida, de Fortaleza, elegeu como foco prioritário seu projeto
de business intelligence e analytics, visando
a otimização de custos, aumento de qualidade e segurança dos pacientes e redução de
riscos de desvios em procedimentos. “Nós
temos muitos dados, mas pouca informação”, diz Vanderlei Leone, superintendente
corporativo de TI da operadora do Nordeste.
“Nosso desafio é obter as melhores informações para a tomada de decisões.”
De um lado, o projeto contribui para que a
operadora automatize o processo de geração
dos books de qualidade de procedimentos –
o tempo necessário para a elaboração de um
book sobre uma cirurgia caiu de sete dias
para apenas um. De outro lado, implantou-se a análise estatística da base de qualidade
e procedimentos, visando identificar novas
ideias e comportamentos.
Uma das primeiras operadoras a adotar
o uso da biometria, há 15 anos, o Hapvida
agora também investe na disseminação de
dispositivos móveis na assistência à saúde.
Seus médicos têm acesso, em smartphones,
a imagens e exames de pacientes. Já os beneficiários podem avaliar os serviços recebidos
também via telefone celular.
A conectividade também é a aposta da
Amil Dental, do grupo UnitedHealth. “As plataformas digitais estão mostrando um alto
grau de eficiência na área comercial”, afirma
Alfieri Casalecchi, diretor executivo da operadora de planos odontológicos. “As pessoas
procuram tudo com o smartphone, inclusive
planos de saúde.”

A proposta da Amil Dental é ousada: permitir sua contratação em processo totalmente digital, possível de ser completado em apenas seis minutos. Com toda essa facilidade, a
operadora está conquistando cerca de 45 mil
novos clientes por mês.

Gestão e qualidade
Com ou sem tecnologia, as operadoras de norte a sul do Brasil têm o desafio de melhorar
sua gestão, para conter o aumento de custos
e promover melhorias contínuas na assistência aos seus beneficiários.
Nesse sentido, uma das alternativas é a
verticalização, representada pela criação de
estruturas próprias de atendimento. Esse foi o
caminho escolhido pela operadora fluminense
Memorial Saúde, que obteve redução de custos e fraudes e melhoria na qualidade dos serviços, segundo o diretor da operadora Pasquale
Caruana. “Dessa forma, conseguimos negociar melhor com os fornecedores e melhorar os
processos”, destaca Caruana. “Por outro lado,
como a estrutura ficou grande, tivemos de criar
um núcleo de gestão para mantermos o controle da operação”, completa Caruana, que afirma
ter atingido 58% de sinistralidade, índice considerado muito baixo para o setor.
O Grupo São Francisco, por sua vez, aproveitou o fato de ter estrutura de atendimento
própria para investir na mudança dos processos hospitalares, buscando maior eficiência.
Assim, a empresa aplicou o conceito lean,
originário da indústria, que tem como pilares
a contínua eliminação de desperdícios e a
sistemática resolução de problemas. “Comparado à tecnologia de informação, o lean é
barato, pois consiste apenas em mudar processos”, diz Arthur Teixeira, coordenador de
qualidade da empresa.

Teixeira deu como exemplo a evolução
obtida na área de faturamento hospitalar.
Por meio de um mapa de fluxo de valor, que
permitiu identificar as mudanças necessárias, a equipe responsável foi capaz de aumentar em três vezes o número de faturas
processadas por mês.
Já na operadora Clinipam, do Paraná, a palavra de ordem para melhorar a qualidade dos
serviços é integração. Para exemplificar sua
visão, o diretor da empresa José Knopfholz
apresentou sua experiência com beneficiários idosos, que passaram a ter uma oferta
completa de serviços de saúde, em um único
endereço, após a inauguração de um centro
dedicado exclusivamente a esse público.
“Ao contrário da maioria dos planos de
saúde, a Clinipam quer aumentar sua presença entre os idosos”, afirma Knopfholz. “É
possível atuar com sucesso e satisfação com
esse público, basta aplicar o conhecimento
que já existe.” Nas unidades Sênior da Clinipam, o foco está na gestão de doenças crônicas, existe um mecanismo de coparticipação
do usuário em determinados procedimentos
e a sinistralidade gira em torno de 60%.
Para Luiz Fernando Sampaio, superintendente da Seguros Unimed, a coparticipação,
ao contrário do que muita gente acredita,
não diminui o acesso à saúde, apenas evita o
uso excessivo das estruturas disponíveis. “O
equilíbrio dos planos de saúde depende de
premissas que estão comprometidas no momento, como a mutualidade, afetada pelas
fraudes”, diz Sampaio.
Fato é que a relação entre os planos de
saúde e seus beneficiários precisam ser aprimoradas. “As operadoras têm de se comunicar melhor com seus clientes”, afirma o diretor da Abramge Pedro Ramos.
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Acesso

Cuidados
desde
cedo
Programas preventivos de
planos de saúde ajudam
a evitar o desenvolvimento
da obesidade em crianças
e adolescentes

N
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O padiatra Marcelo Ruiz,
ressalta a importância
de envolver toda a família
no tratamento do paciente
com sobrepeso

de renda média, o número de crianças
com sobrepeso mais que dobrou desde
1990, passando de 7,5 milhões para 15,5
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as últimas décadas, o panorama alimentar mundial mudou. Cada vez mais, alimentos
saudáveis, como verduras e frutas, perdem espaço para produtos processados
com alto índice de açúcares, sódio e gorduras. No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), biscoitos, bolachas
ou bolos fazem parte da alimentação
de 60,8% das crianças com menos de 2
anos de idade, enquanto refrigerante ou
suco artificial são consumidos por 32,3%
dessa faixa etária.
Isso, aliado aos novos hábitos das
crianças, que se exercitam menos devido
ao entretenimento dentro de casa, como
os videogames, criou o que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou
como epidemia global: o aumento da
obesidade infantil.
Segundo a OMS, ao redor do mundo,
cerca de 41 milhões de crianças com idade de até 5 anos estão obesas. Nos países

milhões. No Brasil, segundo o IBGE, uma
em cada três crianças de 5 a 9 anos está
acima do peso. E em 2030, de acordo com

projeções da OMS, o país terá 11,3 milhões de crianças com sobrepeso.
“Além de se alimentar mal, muitas
crianças brasileiras também comem em
excesso”, diz o médico endocrinologista
pediátrico Marcelo Ruiz, do Hospital Pró-Infância, de São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. “O cérebro
humano induz as pessoas a estocarem
energia, como instinto de sobrevivência,
levando-as a comerem mais do que precisam, mesmo que sejam comidas saudáveis. Somado ao menor gasto energético
das crianças de hoje, isso leva muitas a
ficarem com sobrepeso, o que é cada vez
mais corriqueiro.”
O excesso de peso na infância, além
de poder causar dificuldades no dia a dia
das crianças, pode levar a outras complicações de saúde, como distúrbios mentais, diabetes, hipertensão e até mesmo
câncer. A obesidade infantil também é
difícil de ser revertida: segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, quatro em
cada cinco crianças obesas permanecerão com esse problema na fase adulta.
Foco na prevenção
A gravidade desse cenário fez com que o
Ministério da Saúde incluísse neste ano,
no Plano Nacional de Saúde, três metas
referentes ao tema. Até 2019, o governo
pretende deter o crescimento da obesidade; reduzir em 30% o consumo de refrigerantes e sucos artificiais; e aumentar em
17,8% o consumo de frutas e hortaliças.
Já a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) formou, em agosto de 2017,
um grupo de trabalho com o objetivo de
estabelecer diretrizes e protocolos para facilitar o rastreio e a abordagem dos pacientes com obesidade nos serviços de saúde.

“O cérebro humano
induz as pessoas a
estocarem energia,
como instinto
de sobrevivência,
levando-as a comerem
mais do que precisam,
mesmo que sejam
comidas saudáveis.
Somado ao menor
gasto energético das
crianças de hoje,
isso leva muitas a
ficarem com sobrepeso,
o que é cada vez
mais corriqueiro”.
Entre as propostas em estudo, está a recomendação de que o cálculo do Índice de
Massa Corporal (IMC) seja realizado em
todos os pacientes que procuram assistência médica ambulatorial e hospitalar.
Segundo o grupo, conhecer o IMC
dos beneficiários permitiria às operadoras de planos de saúde desenhar estratégias de prevenção e tratamento precoce
dos pacientes com risco de desenvolver a
obesidade infantil. Essa medida está alinhada ao preconizado pela comunidade
científica: nos EUA, por exemplo, o Center for Disease Control and Prevention
(CDC) e o American Academy of Pediatrics (AAP) recomendam o uso do IMC
para identificar o sobrepeso em crianças
a partir dos 2 anos de idade.

O cálculo do IMC já é feito em todas
as consultas pediátricas no Hospital Pró-Infância, do Grupo São José Saúde, operadora de medicina de grupo associada à
Abramge. Uma vez que é identificado o
sobrepeso de uma criança, ela passa a ser
acompanhada de perto, com consultas a
cada dois meses.
“É muito importante envolver a família inteira no tratamento da criança”, diz
o pediatra Ruiz. “É necessário higienizar
a casa, sugerindo mudanças para melhorar o ambiente e eliminar bolachas e fast
food da rotina alimentar”.
A operadora Amil, por sua vez, desenvolve desde 2009 um programa específico
de combate à obesidade infantil. Voltado
para pacientes de até 14 anos indicados
por médicos de família, pediatras ou endocrinologistas da sua rede credenciada,
em 2016 a iniciativa envolveu 5.622 atendimentos. Além de consultas individuais
de cada família, incluindo nutricionistas,
são oferecidos encontros em grupo com
orientações sobre hábitos saudáveis e melhora da autoestima.
Desde 2014, a Amil também realiza o movimento “Obesidade Infantil
Não”, que veicula alertas e orientações
sobre esse problema de saúde em redes
sociais – o grupo da campanha no Facebook tinha, em novembro de 2017,
mais de 110 mil membros. Neste ano,
o destaque do movimento foi a parceria firmada com o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) para
promoção da saúde e da alimentação
saudável. A parceria tem como objetivo contribuir para a redução da desnutrição e da obesidade entre crianças e
adolescentes da Amazônia, do semiárido e de grandes centros urbanos.
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Perspectivas econômicas
para a saúde suplementar em 2018
Diretor-Presidente Substituto da ANS prevê recuperação econômica lenta das operadoras
e defende debate mais ampliado sobre o desafio do financiamento dos serviços de saúde
POR Leandro Fonseca*

A

tendendo a convite desta publicação,
este breve artigo pretende tratar das
perspectivas econômicas para o setor
de saúde suplementar em 2018. Uma revisão
a posteriori deste texto pode levar à tentação de
julgar sua capacidade preditiva. Contudo, em
análises deste tipo, o importante não é sua validação ex-post, mas o próprio exercício de reflexão a
partir de um ou mais cenários, já que os agentes
econômicos se posicionam e tomam suas decisões a partir deles. Na conceituação clássica de
Porter1, a estratégia de uma empresa, ou seja, sua
proposição de valor distintiva, é o que sustenta
sua vantagem competitiva. Assim, para a escolha do conjunto de atividades que constitui a
sua proposição de valor diferenciada, a empresa
deve ponderar os diferentes cenários e os fatores
conjunturais relevantes em suas decisões para
que entregue valor aos seus clientes de forma
consistente com a sua estratégia. No caso da saúde suplementar, a análise de cenários mostra-se
crucial para eventuais ajustes que tornem a estratégia mais sustentável, haja vista ser esse um setor
econômico com margens líquidas tradicionalmente mais estreitas do que outros.
Para 2018, o cenário econômico base das
principais análises de mercado é de crescimento em torno de 2,5% do PIB e inflação em torno de 4%, com a taxa de desemprego recuando
modestamente para menos de 12%. No caso da
saúde suplementar, a recuperação econômica,
contudo, deverá ser mais lenta. Mesmo que haja
aumento na quantidade de beneficiários acompanhando a recuperação esperada no emprego
formal, os custos assistenciais poderão sofrer impacto maior no curto prazo por conta de demandas de utilização represadas durante o período de
desemprego. Assim, em que pese a expectativa
1
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Um bom desenho institucional,
legitimamente estabelecido
e com os incentivos na direção
correta, é fundamental para
viabilizar a assistência à saúde
com qualidade e a um custo
suportável pela sociedade.
de melhora do cenário macroeconômico, o setor
de saúde suplementar deverá ter um 2018 desafiador por conta da tendência de custos em alta e
também pela maior dificuldade em repassar essa
variação de custos aos contratantes.
Nesse diapasão, tendo em vista a dinâmica
setorial de preços e custos há anos em elevação,
faz-se necessário um debate mais ampliado sobre o desafio do financiamento dos serviços de
saúde. As características intrínsecas do setor
de gerarem menores ganhos de produtividade,
associadas a uma demanda cada vez maior por
serviços de saúde, aos problemas decorrentes da
chamada indução da demanda pela oferta, ao
processo difuso de incorporação de novas tecnologias em saúde e ao envelhecimento populacional, trazem inexoráveis questionamentos:
como podemos ter uma trajetória mais sustentável de custos? Como poderemos financiar o
acesso aos serviços de assistência à saúde que
tendem a encarecer?
Em que pesem os esforços indutores do órgão
regulador visando maior eficiência setorial, é de
se esperar que as próprias operadoras, por meio de
suas estratégias, tenham uma proposição de valor
distinta que lhes permita vantagem competitiva,
cuja continuidade, além de reforçar a sua reputação, garanta a sustentabilidade organizacional no
longo prazo. Portanto, são as lideranças empresa-
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riais que, no âmbito de suas decisões, determinam
estrategicamente onde suas organizações querem
chegar e de que forma estarão posicionadas, seja
em um cenário base esperado seja em cenários
alternativos. Os últimos anos de crise econômica
trouxeram enormes desafios ao setor. O próximo
ano, mesmo superada a crise, trará inexoravelmente com ele o desafio do acesso sustentável aos
serviços de saúde diante de um modelo assistencial que tende ao encarecimento.
É crucial, portanto, avançar na discussão sobre
como arrefecer a exponencial de custos aos consumidores e proteger o interesse público em prol
de uma saúde suplementar sustentável, tendo em
vista sua enorme relevância econômica e social.
Diante desse desafio, é preciso discutir como incorporar novas tecnologias, como financiar o seu
acesso e quais as responsabilidades de cada um
no modelo assistencial. Um bom desenho institucional, legitimamente estabelecido e com os
incentivos na direção correta, é fundamental para
viabilizar a assistência à saúde com qualidade e a
um custo suportável pela sociedade. Todavia, independentemente de qualquer mudança legal,
regulatória ou de cenário, uma estratégia competitiva efetiva é determinante para as organizações.
Algumas operadoras já realinharam suas estratégias com uma proposição de valor em prol do
cuidado e orientação do usuário na rede, promovendo a boa medicina e a gestão de saúde para entregar valor aos seus clientes. O futuro dirá quais
operadoras têm estratégias que serão bem-sucedidas e sentenciará aquelas que não atenderem a
expectativa de valor de seus clientes.
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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.
www.sinog.com.br/simplo
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