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J  á soa até um pouco ultrapassado falar sobre o empoderamento do consumidor nos 
tempos de hoje. Todos sabem – e muito já se escreveu – que quem compra um 
produto ou contrata um serviço não aceita mais ser enganado ou mal atendido. 

Mais de 90% dos brasileiros, segundo pesquisa de 2016 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), possuem um smartphone. E isso lhes dá uma 
ferramenta para se informar, rapidamente, e tornar suas escolhas mais fáceis. E também 
de denunciar empresas que julgam não serem merecedoras de confiança, causando 
estragos à sua reputação.

Mas, se é verdade que já se conhece muito bem os reflexos dessa mudança no 
setor de bens de consumo, pouco se sabe sobre seus efeitos na área da saúde. Ou, mais 
especificamente, na relação dos planos de saúde brasileiros com seus beneficiários. 

Talvez essa dificuldade em visualizar o perfil do “novo paciente” seja consequência 
da maior complexidade nas relações entre operadoras, hospitais, laboratórios, médicos 
e dentistas com seus “clientes”. Em primeiro lugar, é complicado se contestar um 
diagnóstico ou prognóstico. Os profissionais de jaleco detêm um conhecimento tido 
quase como inatingível para o leigo. Além disso, muitas vezes o paciente está fragilizado 
e se sente impotente para cobrar um melhor atendimento. Como se tivesse anestesiado e 
resignado na sua condição de “segurado”.

Porém, de acordo com os consultores e executivos entrevistados pela reportagem 
que ilustra a capa desta edição da Visão Saúde [1], essa resignação começa a se esvair. 
O paciente não quer mais apenas o acesso ao hospital ou médico de boa reputação; 
ele quer que o profissional de saúde converse com ele; que a fila ande mais rápido; que 
aplicativos facilitem a marcação de consultas e o acompanhamento do seu histórico 
médico; e que a operadora de plano de saúde organize tudo isso de forma eficiente e 
transparente. Ele quer, em suma, ser efetivamente cuidado.

Um exemplo bem-sucedido de modelo assistencial é a atenção básica na 
odontologia [2], tema de outra reportagem desta edição. Também não deixe de ler o 
texto sobre a verticalização na saúde suplementar, apontada como tendência que facilita 
o controle de custos e a resolutividade no atendimento aos beneficiários – mas que, 
segundo especialistas, não é a solução para todos os problemas do setor.   

Ainda como destaque desta edição há a entrevista com Marco Bobbio [3], 
cardiologista que, além de ser filho do famoso filósofo Norberto Bobbio, é o criador do 
movimento internacional slow medicine.

Boa leitura.

 

Paciente, mas nem tanto

[3]

[2]

[1]
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Líder do movimento slow medicine, italiano Marco Bobbio ficou conhecido 
pelas críticas aos excessos e à manipulação de dados da medicina atual 

FOTO: ELENA TUBARO

Medicina demais

O cardiologista italiano Marco Bobbio, especialista em estatística mé-
dica, professor universitário e um dos principais nomes de trans-
plante de coração no seu país, é também um crítico contunden-
te da rapidez, da impessoalidade e dos desperdícios da medicina 

praticada atualmente no mundo ocidental. Filho do famoso filósofo Norberto 
Bobbio, Marco escreveu 11 livros nas últimas duas décadas, a maioria deles 
com reflexões importantes sobre a “indução de necessidades” em pacientes, em 
sistema que inclui manipulação de dados de pesquisas científicas, invenção de 
novas “doenças” e prescrição excessiva de exames e medicamentos. Em 2014, 
ao divulgar seu único livro lançado no Brasil, O Doente Imaginado (Bamboo 
Editorial), Bobbio trouxe ao país os princípios da slow medicine [“medicina len-
ta”, em tradução livre], movimento que prega a necessidade de desaceleração 
na assistência à saúde, com maior ênfase na individualização do cuidado, na 
autonomia do paciente, no autocuidado e na prioridade da qualidade de vida 
sobre a medicação e o tratamento. Nesta entrevista, Bobbio resume os principais 
aspectos de sua obra e recomenda que os pacientes sejam mais “pacientes” ao 
buscar soluções para seus problemas de saúde. 
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Visão Saúde – O aumento da expectativa de vida na 
maioria dos países, nas últimas décadas, é resultado 
direto de evolução equivalente da medicina?
MARCO BOBBIO – Como demonstrado por vários 
pesquisadores, o aumento da expectativa de vida no 
último século foi principalmente devido à melhoria 
da qualidade de vida (água limpa, casas confortáveis, 
comida suficiente) e menos importante pelo progresso 
da medicina.

Qual é a escala dos impactos dos interesses 
econômicos no exercício da medicina e como 
podemos minimizá-los?
O conflito de interesse na medicina é bem conhecido e 
influencia todo o caminho do desenvolvimento de um 
produto: desde a escolha da doença a se estudar, até a 
definição de protocolos de pesquisa, a condução dela, 
a publicação de resultados, a pressão sobre publicações 
científicas e sobre médicos, com diferentes tipos de pro-
paganda e gratificações. Os interesses econômicos in-
fluenciam fortemente cada passo dessa cadeia, de modo 
que, na verdade, fica difícil compreender a magnitude 
da eficácia de um novo tratamento ou dispositivo.

No Brasil, muitos acreditam que devem fazer 
checkups semestrais ou anuais. Isso é aconselhável, 
sob o ponto de vista médico?
Não existem dados que apoiem a utilidade dos checkups 
anuais. Sempre que os pesquisadores compararam a in-
cidência de doenças ou eventos adversos entre grupos 
de pessoas submetidas ou não a verificações anuais, ne-
nhuma diferença entre os dois grupos foi demonstrada. 
Fazer verificações periódicas é um desperdício de tempo 
e dinheiro com a ilusão de evitar qualquer doença.

A incorporação de novas tecnologias pode ter 
consequências nocivas para os cuidados de saúde?
A contribuição da tecnologia para estudar e tratar doen-
ças alcançou um desenvolvimento incrível nas últimas 
décadas. Mas, na verdade, com a disponibilidade de 
várias opções não estudadas por pesquisas independen-
tes, com rigor, o risco de se usarem tecnologias úteis por 
razões inúteis está aumentando. É uma questão de des-
perdício de recursos, porque testes desnecessários criam 
mais ansiedade e a necessidade de novas investigações 
também desnecessárias. A tecnologia não é boa nem 
ruim em si mesma. É a forma com que é usada que a 
torna benéfica ou perigosa.

E a telemedicina pode comprometer a relação  
entre médicos e pacientes ou pode ser benéfica  
se bem usada?
Como eu disse antes, a tecnologia não é boa nem ruim 
em si mesma. A telemedicina pode ajudar pacientes frá-
geis a serem acompanhados em casa, particularmente 
em um país como o Brasil, onde às vezes as distâncias 
são enormes, em vez de ir em um hospital longe de casa. 
Mas a telemedicina também pode ser usada para au-
mentar o número de tratamentos desnecessários ou para 
expandir o número de procedimentos sem qualquer co-
nexão pessoa a pessoa.

E a superespecialização da medicina traz benefícios?
A superespecialização é essencial para compreender 
e tratar doenças raras; precisamos de neurocirurgiões 
especializados para intervenções específicas; imuno-

Não existem dados  
que apoiem a utilidade  

dos checkups anuais.  
Sempre que os pesquisadores 
compararam a incidência de 
doenças ou eventos adversos  
entre grupos de pessoas 
submetidas ou não a  
verificações anuais, nenhuma 
diferença entre os dois grupos  
foi demonstrada.” 
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Os princípios da  
slow medicine são 

promover “uma medicina  
sóbria”, respeitosa (valores, 
expectativas e desejos das  
pessoas são diferentes e 
invioláveis) e justa (cuidados 
adequados e de boa qualidade 
para todos). Deveria ser supérfluo 
adicionar o adjetivo slow, pois 
estamos falando basicamente  
de uma boa medicina.”

logistas especializados para tratar doenças autoimunes 
complexas. O outro lado da moeda é que um superespe-
cialista tende a se concentrar apenas no que ele conhe-
ce (bastante sobre um assunto muito pequeno) e não é 
capaz de colocar o problema do paciente no contexto 
de sua vida inteira. Sem dúvida, o superespecialista con-
centra sua atenção na doença mais do que no paciente. 
Os superespecialistas podem ser muito úteis, mas devem 
ser usados somente quando necessário.

Quais são os sinais e impactos  
da supermedicação no mundo de hoje?
A supermedicação leva ao crescente número dos cha-
mados worried wells: pessoas saudáveis que gastam 
tempo e dinheiro para fazer checkups, consultando 
médicos e superespecialistas, lotando prontos-socorros, 
comprando remédios e ervas medicinais. Em outras 
palavras, enfocando o medo de uma doença em vez de 
viver de forma sossegada.

Como a slow medicine pode ajudar  
a resgatar a essência da medicina?
Os princípios da slow medicine são promover “uma 
medicina sóbria”, respeitosa (valores, expectativas e 
desejos das pessoas são diferentes e invioláveis) e justa 
(cuidados adequados e de boa qualidade para todos). 
Deveria ser supérfluo adicionar o adjetivo slow, pois 
estamos falando basicamente de uma boa medicina. 
Infelizmente, hoje a medicina é rápida, de modo que 
precisamos adicionar o adjetivo lento para explicar o 
que devemos evitar. Nos cuidados de saúde, estamos 
nos tornando reféns do conceito de eficiência que re-
sulta em enormes desperdícios: a realização de exames 
desnecessários e a ingestão de medicamentos desneces-
sários, com possíveis efeitos colaterais desnecessários.

A slow medicine pode contribuir para  
o tratamento de doenças crônicas e para  
a medicina preventivas?
A slow medicine oferece um novo paradigma para 
melhor aproveitar os recursos tecnológicos e medica-
mentos que temos. Além disso, de acordo com essa 

filosofia, é importante que todos aprendam a cultivar 
sua própria saúde. Para prevenir a doença é mais im-
portante mudar a direção para um estilo de vida sau-
dável do que verificar periodicamente o corpo para 
procurar algo errado.

Qual é o papel do paciente para promover as 
mudanças necessárias nos cuidados de saúde?
Em primeiro lugar, os pacientes precisam entender 
que fazer mais não significa fazer melhor. Às vezes, os 
tratamentos levam a efeitos colaterais que são piores 
que os sintomas que deveriam ser tratados. Em segun-
do lugar, eles devem abandonar a ideia de que algo 
novo (um medicamento, um exame, um dispositivo 
médico) é sempre melhor; temos dezenas de pesqui-
sas que demonstram que alguns tratamentos antigos 
eram melhores que alguns novos. Em terceiro lugar, 
os pacientes não devem esperar a cura o mais rapida-
mente possível. O corpo possui mecanismos fortes de 
autocura que são retardados por medicamentos; seria 
melhor ser “paciente” ajudando o corpo a se curar.
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Limites da medicina
A trajetória do físico Stephen Hawking é 
paradoxal. Falecido em 14 de março de 
2018, em Cambridge, na Inglaterra, o genial 
cientista é símbolo – ao mesmo tempo – da 
imensa capacidade intelectual dos humanos 
e dos limites da medicina. Aos 21 anos, 
foi diagnosticado com esclerose lateral 
amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa 
sem cura que o levou, em certo ponto, a 
movimentar apenas os olhos e um dedo. 
“A medicina não foi capaz de me curar, 
então confiei na tecnologia para ajudar 
a me comunicar e viver”, disse Hawking 
sobre o assunto, em 2014. Essa limitação 
não o impediu de se destacar como um 
dos principais cientistas de sua geração, 
escrevendo 14 livros e fazendo descobertas 
importantes nos campos da natureza da 
gravidade e da origem do universo.
FOTO: JUDE EDGINTON

IMAGEM
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E m fevereiro de 2018, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidiu pela cons-
titucionalidade do ressarcimento de 

planos de saúde ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), nos casos em que um beneficiário do 
sistema privado seja atendido na rede pú-
blica de assistência à saúde, seja qual for o 
procedimento, desde uma simples consulta 
a uma cirurgia de alta complexidade. 

Os valores de cada procedimento são defini-
dos pelo SUS, em tabela atualizada periodica-
mente. Já a cobrança do ressarcimento é feita 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) após comparação entre os registros dos 
pacientes atendidos no SUS e a relação de be-
neficiários dos planos de saúde. Não há, até o 
momento, nenhuma regra que obrigue o SUS 
a comunicar o plano de saúde quando um pa-
ciente seu dá entrada no sistema público – o 
que impede a operadora ou seguradora de pro-
videnciar, ela mesma, o procedimento que jul-
ga adequado para seu beneficiário.

Veja, a seguir, o posicionamento da 
Abramge sobre a decisão do STF, além da 

opinião de um especialista independente 
sobre o assunto.

 “A Abramge – Associação Brasileira de 
Planos de Saúde entende que todos os ci-
dadãos brasileiros que tenham planos de 
saúde mantêm o direito de utilizar o siste-
ma público de saúde, sem quaisquer ônus. 
O fato de uma pessoa ou empresa decidir 
contratar um plano de saúde privado não as 
exime do pagamento dos seus impostos e 
contribuições sociais junto ao Governo.

O entendimento do STF acaba por pena-
lizar justamente esta parcela da população, 
a partir do momento em que o eventual res-
sarcimento ao SUS passa a compor o custo 
atuarial da mensalidade do plano de saúde.

É importante se atentar à decisão de que 
a cobrança do ressarcimento ao SUS é cons-
titucional, desde que respeitados os critérios 
garantidos na Lei 9656/98, dentre os quais 
se estabelece que não é permitida cobran-
ça inferior a praticada pelo SUS nem supe-
rior a realizada pela operadora. Entretanto, 
a Abramge entende que a cobrança do res-

sarcimento ao SUS é realizada sem qualquer 
respeito aos parâmetros legais, e desconfi-
gura por completo a natureza do conceito de 
“ressarcimento”.

Outro tema importante abordado pelo Ple-
nário do STF se refere ao artigo 35-E da Lei 
9656/98, que permitia a aplicação de algu-
mas regras previstas na nova lei aos contratos 
firmados antes da sua entrada em vigor. O Tri-
bunal, sob o argumento de que não é possível 
retroagir a lei para atingir ato jurídico perfeito, 
declarou inconstitucional o referido dispositi-
vo, prevalecendo, portanto, o que está previs-
to nos contratos celebrados à época.

Dessa forma, os consumidores que mantive-
ram seus planos de saúde no formato acordado 
antes da entrada em vigor da Lei nº 9656/98, 
poderão ter, por exemplo, reajustes conforme o 
estabelecido nos respectivos contratos.

Caso o beneficiário contratante de um 
plano antigo queira ter direito a tratamen-
tos novos não previstos nos contratos ante-
riores, terá de adaptá-lo junto à respectiva 
operadora.”

RESSARCIMENTO AO SUSS
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RESSARCIMENTO AO SUS

Luiz Augusto Carneiro, 
superintendente  
executivo do Instituto 
de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS), 
comenta a decisão do  
STF sobre o ressarcimento 
dos planos ao SUS

Visão Saúde - Qual é a  
avaliação do IESS a  
respeito da decisão do STF?
Luiz Augusto Carneiro -  
Decisão do Judiciário deve  
ser respeitada e cumprida.  
Foi um processo longo e, 
agora, esse tema deve ser 
regulamentado, de forma 
a diminuir riscos ao setor e 
acomodar essa situação.
 
O sistema terá mais  
impactos de custos  
a partir dessa decisão?
Ainda é cedo para saber  
porque, na nossa visão, há de  
se ter uma norma que 
regulamente essa questão.  
O que sempre dissemos é que  
o beneficiário não abre mão  
do SUS ao adquirir o plano de  
saúde. Agora, esse beneficiário 
financia o SUS ao recolher  
seus tributos, paga por um  

plano de saúde e, se por  
qualquer razão utilizar o  
sistema público, paga 
novamente, inclusive porque  
essa despesa será considerada 
na apuração da sinistralidade e 
no reajuste da mensalidade.
 
Quais riscos operacionais  
a regulamentação  
deveria enfrentar?
Devemos considerar se o 
beneficiário, antes de  
ingressar para atendimento  
no serviço público, contatou  
a operadora. Se for possível, 
claro. Em casos de urgência  
e emergência, isso pode ser  
mais difícil. Mas, no geral,  
se for um atendimento  
previsto no rol de cobertura, a 
operadora deve ter todas  
as condições de atender.  

O segundo ponto a ser  
enfrentado é a tabela de 
remuneração de procedimentos. 
Não parece nem um pouco 
razoável que o SUS tenha  
uma tabela de valor pela  
qual ela paga pelos serviços  
e outra para cobrar pelos 
serviços. Isso passa também  
por protocolos clínicos. Há uma 
longa discussão pela frente.

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

“O que sempre  
dissemos é que  

o beneficiário não  
abre mão do SUS ao 
adquirir o plano de  
saúde. Agora, esse 

beneficiário financia  
o SUS ao recolher  
seus tributos, paga  
por um plano de  
saúde e, se por  
qualquer razão 

utilizar o sistema 
público, paga 
novamente.”
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Os gastos globais com assistência à saú-
de devem aumentar a uma taxa anual 
de 4,1% entre 2017 e 2021, um salto 

se comparado aos 1,3 pontos percentuais, 
em média, registrados de 2012 a 2016. Esse 
é um dos destaques do estudo 2018 Global 
Health Care Outlook: The evolution of smart 
health care, produzido pela Deloitte. 

Segundo a consultoria, os principais fato-
res que levarão ao acréscimo nas despesas 
assistenciais são o envelhecimento e cres-
cimento da população, os avanços na ex-
pansão do mercado, os progressos nos tra-
tamentos médicos e o aumento dos custos 
trabalhistas com profissionais da área.

O estudo explora tendências e problemas 
que afetam fornecedores desse setor, gover-
nos e consumidores, e sugere soluções que 
podem promover saúde de alta qualidade 
com melhor custo-benefício, como oportu-
nidades significativas para trabalhos colabo-
rativos, com modelos inovadores de acesso, 
entrega e financiamento, que reduzam cus-
tos e aumentem a qualidade dos serviços.

“Com a alta dos custos e a redução das 
margens de lucro, o setor de cuidados com 
a saúde busca maneiras inovadoras e econô-
micas de oferecer a qualidade, os resultados 
e o valor que os consumidores procuram”, 
afirma Terri Cooper, líder global do setor de 

Health Care da Deloitte. “Os avanços tecno-
lógicos em cuidados com a saúde, focados no 
paciente, podem ajudar os profissionais da 
área a trabalhar de maneira mais inteligente 
e eficiente.”

Veja, a seguir, quais são as principais ten-
dências e soluções apontadas pela Deloitte: 

• MAIS PREVENÇÃO: o setor de cuidados com 
a saúde continua em sua transição para um 
modelo de remuneração baseado em resul-
tados. Isso inclui uma mudança da atua-
ção voltada ao tratamento, como ocorre 
atualmente, para a adoção do princípio da 
prevenção. Uma transição bem-sucedida a 
esse novo modelo exige que os stakehol-
ders do setor – incluindo os consumidores – 
superem a noção de “cuidados com a saú-
de” para a de “prevenção e bem-estar”;

• ÉTICA E SEGURANÇA: a saúde digital está crian-
do desafios para governos, sistemas de saúde 
e seguradoras, que devem coletar, analisar 
e armazenar quantidades cada vez maiores 
de dados. Enquanto as políticas, leis e regras 
governamentais procuram fortalecer a segu-
rança e a proteção dos cuidados com a saúde 
no nível macro, as organizações individuais 
precisam concentrar a atenção executiva em 
compliance, ética e riscos;

• MAIS ACESSO E EFICIÊNCIA: o investimento 
em tecnologia tem ajudado na redução de 
custos de assistência, tornando os servi-
ços mais eficientes e acessíveis em nível 
mundial. Os stakeholders devem pensar 
em como planejar investimentos estra-
tégicos em recursos humanos, em pro-
cessos e em instalações habilitadas por 
tecnologias digitais;

• EXPERIÊNCIA DO PACIENTE: a oferta de 
atendimento personalizado é uma priori-
dade, e a tecnologia permite que os clien-
tes sejam cada vez mais ativos no proces-
so de tomada de decisão. Fornecedores e 
provedores de serviços devem capitalizar 
as tendências digitais para oferece cuida-
dos mais personalizados, melhorar a co-
municação com os consumidores e elevar 
o ciclo de vida da experiência do paciente 
(envolvendo pesquisa, diagnóstico, trata-
mento e acompanhamento);

• PARCERIA ENTRE PESSOAS E TECNOLOGIA: as 
organizações do setor de cuidados com 
a saúde têm a oportunidade de ajudar a 
estimular a união entre talento e tecno-
logia, coordenando recursos humanos e 
tecnológicos, em vez de deixar que essas 
forças apenas compitam entre si.

AUMENTO DE GASTOS  
E OUTROS DESAFIOS
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Trabalho em alta
Mesmo durante a pior recessão da história do Brasil,  
o setor de saúde manteve crescente a geração de empregos

A crise econômica no Brasil trouxe impactos negativos para a 
sustentabilidade financeira do setor de saúde, em geral, e das 
operadoras de planos de saúde, em particular. No entanto, mes-
mo nos dois piores anos da recessão brasileira, 2015 e 2016, as 
vagas de empregos formais na saúde continuaram crescendo. 

Em 2017, não foi diferente: enquanto o conjunto da econo-
mia registrou redução no número de vagas formais, os empre-
gos no setor de saúde cresceram mais de 2%. No nível de qua-
lificação média, a ocupação que teve mais vagas criadas, entre 
todos os setores econômicos, foi técnico em enfermagem. E as 
três primeiras posições entre as ocupações que exigem nível 
superior foram: enfermeiro, farmacêutico e fisioterapeuta.

As explicações para esse “descolamento” são variadas. 
De acordo com estudo de 2013 do Banco Mundial, o pro-
cesso de envelhecimento da população brasileira, intensi-
ficado na atual década, contribui para o aumento constante 
da demanda por serviços de saúde e, consequentemente, 
por profissionais da área. Ao mesmo tempo, a incorporação 
de novas tecnologias nessa área, ao contrário do que diz o 
senso comum, também impulsiona o emprego, pois requer 
infraestrutura de transporte e equipes para operá-las.

O setor de saúde, enfim, além de promover bem-estar e 
assistência à população, tem importante papel na geração 
de renda no Brasil.

Nov/2009   R$ 2,6 milhões
Jan/2018   R$ 3,4 milhões

8%
DO TOTAL DA FORÇA DE 
TRABALHO EMPREGADA 

NO PAÍS ESTÃO 
ASSOCIADOS À SAÚDE 

SUPLEMENTAR

Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)

EMPREGOS NA CADEIA DE SAÚDE SUPLEMENTAR (DIRETOS E INDIRETOS)

Fonte: IESS

20,7%
PRESTADORES 
DE SERVIÇOS

4,5%
OPERADORAS

24,1%
FORNECEDORES

DIVISÃO DOS 
EMPREGOS 
NA SAÚDE 

SUPLEMENTAR 
(EM JAN/2018) 
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• Pompeia
• Santana

Agendamento
(11) 3172-6800
hospitalsaocamilosp.org.br

Os seus clientes merecem o melhor para cuidar da saúde.
Essa é a razão pela qual nós, do Hospital São Camilo, oferecemos  

um  Centro de  Transplante de Medula Óssea que já realizou,  
desde 1998, mais de 500 transplantes de diversas modalidades   

com nossas equipes multiprofissionais especializadas.  
Cuidado humanizado e individualizado para cada paciente  

e seus familiares, área exclusiva para atendimento de urgência e 
emergência, e serviço de hemoterapia com certificação internacional.

Dedicamos todo o nosso cuidado para que os seus clientes  
possam aproveitar o melhor da vida.

Cuidar é oferecer
tratamento humanizado 

em um Centro de  
Tratamento de Medula  
Óssea que é referência.
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Atendimento mais ágil e resolutivo, digitalização,  
transparência e programas de qualidade de vida são  
itens desejados pelos usuários dos serviços de saúde

O empoderamento  
do paciente
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MOTIVOS PELOS 
QUAIS GOSTARIA 

DE TER UM 
PLANO DE SAÚDE

86% 
Qualidade do 
atendimento

49% 
Comodidade e 

conforto

32% 
A saúde pública  

é precária

30% 
Tranquilidade em  
caso de doença

30% 
Cobertura do  

Plano de Saúde

23% 
Respaldo em caso  

de emergência

Obs: extraído de 
pesquisa realizada 
em 2017 pelo Ibope 

Inteligência a  
pedido do Instituto  

de Estudos de  
Saúde Suplementar.

N
ão é mais novidade que as rela-
ções de consumo, nos diversos 
setores da economia, estão se 
transformando. A vasta oferta de 
informação e a crescente conec-

tividade entre as pessoas, ambas impulsionadas 
pelas tecnologias de comunicação, estão moldando 
um novo tipo de consumidor, convencionalmente 
chamado de “empoderado”. Cada vez mais, as pes-
soas querem saber sobre a composição das comidas 
industrializadas ou as condições de trabalho de 
quem costurou as roupas. Anseiam também serem 
atendidas com agilidade e eficiência. Além de dese-
jarem – por que não? – participar da concepção da-
quilo que consomem, em processos de cocriação.

Na área da saúde não poderia ser diferente. 
Muitas vezes, médicos ficam incomodados com 
pacientes que vão a uma consulta munidos de au-
todiagnósticos feitos após uma busca no Google. 
Reclamações contra filas e atendimentos ruins em 
centros de saúde inundam as redes sociais, todos os 
dias. Também é corriqueiro, no Brasil, que pessoas 
ingressem na justiça para ter acesso a determinado 
medicamento ou tratamento inicialmente não ofe-
recido. O paciente não é mais tão paciente assim. 

A pesquisa realizada em 2017 pelo Ibope In-
teligência (ver quadro), por encomenda do Insti-
tuto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) 
revelou que 89% dos brasileiros que atualmente 
não contam com a segurança de um plano de 
saúde acham importante o acesso a esse servi-
ço. Esse é o terceiro item mais desejado no país, 
atrás apenas de educação e casa própria. Por ou-
tro lado, o estudo revelou que o principal motivo 
para a contratação do serviço é a falta de confian-
ça em relação ao sistema público de saúde.

“A segurança de ter atendimento no momento 
em que precisar ainda é o que motiva as pessoas 
a ter um convênio”, diz Leonardo Giusti, sócio-lí-
der de Life Sciences da KPMG Brasil. “Ninguém 
quer depender do SUS.”

Mas isso não quer dizer que o beneficiário 
não espere mais do seu plano de saúde. Defini-

tivamente, ele espera. Para saber quais são suas 
principais expectativas, a Visão Saúde conversou 
com consultores e executivos do setor, além de 
procurar estudos sobre o tema. E a conclusão foi 
que o usuário quer, principalmente, mais serviços 
digitalizados, um atendimento mais personaliza-
do, eficiente e transparente, e programas de pre-
venção de doenças e promoção da qualidade de 
vida. Resumindo, ele quer ter uma experiência 
melhor nas suas interações com os planos de saú-
de, com mais impactos no seu bem-estar. 

DIGITALIZAÇÃO
Diversos estudos e pesquisas recentes indicam o 
uso intensivo e crescente no Brasil da internet e de 
dispositivos móveis, como tablets e smartphones. O 
estudo MMA Mobile Report Brasil 2016, por exem-
plo, mostrou que 4 em cada 10 brasileiros faziam 
compras pelo telefone celular e passavam, em mé-
dia, 3 horas e 14 minutos por dia conectados com 
o aparelho. No mesmo ano, a Pesquisa Nacional 
de Amostra Por Domicílios (PNAD Contínua), 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), revelou que, à época, 92,3% dos 
brasileiros usavam os próprios smartphones como 
meio principal de conexão à web. 

De olho nesses hábitos, empresas de diversos 
setores lançaram aplicativos e surgiram centenas 
de startups – negócios inovadores de base tec-
nológica – que vendem todo tipo de produto e 
serviço pela internet, desde refeições até seguros. 
Assim oferecem maior conveniência e agilidade 
aos seus consumidores.

A área de saúde está um pouco atrás nesse 
movimento, mas há boas iniciativas surgindo 
aqui e ali, como o Fala Freud, uma plataforma 
que oferece terapia à distância, por meio do 
aplicativo Whatsapp. Já a TNH Health tem se 
destacado por oferecer uma ferramenta de ges-
tão de saúde populacional com base no uso de 
mensagens de texto (SMS e Facebook Messen-
ger). Pode parecer muito simples – e realmente 
é, como normalmente procuram ser as startups. 

CAPA
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“A segurança de 
ter atendimento 
no momento em 
que precisar ainda 
é o que motiva as 
pessoas a ter um 
convênio.”
LEONARDO GIUSTI 
sócio-líder de Life  
Sciences da KPMG Brasil

O FUTURO JÁ CHEGOU
Seguradora dos EUA cresce rapidamente ao oferecer atendimento rápido,  
transparente e eficiente, incluindo teleconsultas em no máximo 15 minutos 

Trinta segundos. Esse é o tempo que leva 
o processo de cotação on-line de um plano 
de saúde da Oscar Health. Ao entrar no site 
da seguradora, o interessado é convidado a 
preencher cinco campos de informações: o 
CEP de sua moradia, sua idade, sua renda 
anual, a quantidade de familiares a serem 
cobertos e o número de dependentes. 

A seguir, surge uma tela com todas 
as informações necessárias para o 
consumidor tomar uma decisão. Ele pode 
escolher entre quatro níveis de cobertura – 
bronze, silver, gold e platinum –, cada qual 
com um leque diferente de serviços. A 
contratação do plano mais simples custa 
menos da metade do mais sofisticado, 
porém prevê o pagamento de franquia e 
coparticipação nas eventuais despesas 
assistenciais. Caso o interessado ainda 
tenha alguma dúvida, basta acessar o 
chat on-line, no qual um atendente fica 
disponível 24 horas, sete dias por semana.

Dessa maneira, simplificando ao 
extremo o processo de contratação – e 
também o de utilização do plano de saúde, 
como veremos a seguir –, a Oscar Health 
aumentou exponencialmente seu número de 
beneficiários desde a fundação, em 2012. 
A seguradora, fundada por ex-colegas da 
Harvard Business School, uma das mais 

prestigiadas faculdades de negócios do 
país, começou como muitas outras startups: 
pequena, mas com metas ambiciosas. 

Em seu primeiro ano de funcionamento 
de fato, em 2014, comercializou 16 mil 
planos individuais na cidade de Nova 
York, onde até hoje fica sua sede. No ano 
seguinte, expandiu para o estado vizinho 
de New Jersey e aumentou sua clientela 
para 40 mil. Em 2016, encerrou o ano 
com 145 mil membros em quatro estados 
e em 2017 entrou no mercado de planos 
empresariais, com foco em pequenos 
negócios. Já para 2018 anunciou a meta de 
ter 250 mil clientes. 

Esse crescimento foi sustentado, 
basicamente, pela interação 100% 
on-line com seus segurados e potenciais 
clientes, com base em quatro princípios: ter 
comunicação visual atraente e simples; ser 
amigável e acessível; limitar a necessidade 
de o consumidor fornecer informações, 
como formulários; e esconder detalhes até 
o momento necessário. Dessa forma, a 
Oscar Health tenta facilitar o entendimento 
dos consumidores a respeito de um produto 
repleto de minúcias e proporciona ao 
usuário uma experiência mais agradável. 

Essa proposta de valor incute 
promessas muito objetivas aos 

consumidores. Como, por exemplo, obter 
uma cotação em 30 segundos, como vimos 
anteriormente. E, uma vez cliente, ter 
acesso a uma teleconsulta em no máximo 
15 minutos. É isso, mesmo. Um segurado 
Oscar Health sabe que, se precisar, poderá 
conversar com um médico, por meio do 
aplicativo da empresa, em muito menos 
tempo do que levaria para pegar um carro, 
chegar a um centro médico, esperar sua 
senha ser chamada, preencher uma ficha, 
tomar outra fila... Por meio do aplicativo, 
o paciente pode mandar fotos de seus 
sintomas. E, após realizar a teleconsulta, 
o médico automaticamente envia a 
prescrição de medicamentos para uma 
farmácia conveniada – que pode, inclusive, 
entregá-los no domicílio do paciente. 

Mas apesar de oferecer recursos 
tecnológicos como um diferencial 
competitivo, a Oscar Health não quer se 
resumir a isso. Em 2016, a seguradora 
fechou uma parceria com o Hospital Mount 
Sinai, de Nova York, para oferecer aos seus 
clientes atenção primária à saúde, com o 
acompanhamento de enfermeiros, médicos 
generalistas e psicólogos. Esse centro 
também oferece programas de promoção 
de saúde, com aulas de ioga e cursos para 
gestantes, por exemplo. 

ção do sistema da TNH, executados por “robôs” 
e mulheres grávidas, teve papel central. Segun-
do a prefeitura municipal, essa nova abordagem 
de cuidado à saúde fez com que se reduzisse em 
48% a mortalidade infantil em relação a 2016. 

“Com essa estratégia de conversas interativas, 
por meio de canais de mensagem, temos alcan-
çado maiores taxas de engajamento em saúde”, 
explica o CEO da TNH Health, Michael Kapps. 
“A TNH acompanha em tempo real todas as in-
terações entre os pacientes e o sistema e gera aler-

Em junho de 2017, a TNH Health foi con-
tratada pelo município de Marechal Deodoro, 
em Alagoas, para implantar um programa de 
monitoramento de doentes crônicos e de gestan-
tes e difusão de informações sobre promoção de 
saúde. Com a geração de dados para os gestores 
públicos, eles passaram a conhecer melhor as ca-
racterísticas da população e puderam tomar deci-
sões com base nas informações coletadas. 

Nesse contexto, vale destacar o trabalho de 
acompanhamento de gestações, no qual a intera-
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A OPINIÃO 
DOS CEOs 
DA SAÚDE

70% 
estão preocupados 
com as mudanças 

de hábitos dos 
consumidores

71% 
estão preocupados 

com os avanços 
tecnológicos

86% 
acham que os 

avanços tecnológicos 
transformarão a 
concorrência no 
período até 2022

75% 
afirmam que está 

cada vez mais difícil 
conquistar e manter 

a confiança dos 
stakeholders no 
mundo digital

64% 
acreditam que a 

globalização facilitou 
maior conectividade

Obs: dados extraídos 
da 20th Global CEO 

Survey, da consultoria 
PwC, na qual foram 

entrevistados 56  
líderes do setor de 

saúde, em 27 países.

tas para uma equipe de saúde quando há riscos 
para o quadro de um paciente.”

Entre as operadoras de planos de saúde, a 
oferta de serviços digitalizados ainda é baixa, 
mas as grandes empresas do setor já estão dan-
do passos importantes. Uma delas é a Amil, cujo 
aplicativo lançado em 2013 já teve 2,5 milhões 
de downloads. A ferramenta permite ao benefi-
ciário visualizar seu prontuário médico, buscar 
profissionais da rede credenciada por localização 
geográfica, agendar consultas e exames e acessar 
o token, um código de segurança para confirmar 
os procedimentos solicitados em seu nome, além 
de ter acesso a boletos e ao demonstrativo para 
declaração do Imposto de Renda.  

Desde 2017, a operadora também oferece a 
contratação de planos odontológicos em proces-
so 100% on-line, em modelo parecido com o da 
Oscar Health, seguradora de saúde dos EUA que 
virou referência de inovação naquele mercado 
(ver quadro). 

PROMOÇÃO DA SAÚDE
“A maior conectividade nem sempre proporcio-
na informação de qualidade aos usuários e essa 
é uma das nossas preocupações”, diz diretora 
técnica e de atendimento da Amil, Lais Perazo. 
“Então, buscamos ir além do atendimento, utili-
zando nossos diversos canais de comunicação e 
de relacionamento para oferecer aos clientes in-
formações que vão incentivá-los a se engajar na 

gestão da própria saúde e a utilizar os numerosos 
serviços que oferecemos de forma mais racional.”

Entre as iniciativas, estão dicas de saúde pu-
blicadas no Facebook e no site Cuidados Mil; 
vídeos no YouTube e o site ABC dos Planos de 
Saúde, que explicam o funcionamento do siste-
ma de saúde e dos serviços oferecidos aos clien-
tes; e uma newsletter mensal que traz temas im-
portantes sobre saúde e nossos serviços. 

Para Eliane Kihara, líder do setor de saúde 
da consultoria PwC, a gestão de saúde dos bene-
ficiários de planos poderia ser potencializada por 
meio de parcerias entre operadoras e empregado-
res, isto é, as companhias que contratam planos 
empresariais. Segundo ela, estratégias conjuntas 
permitiriam a prestação de mais serviços de pro-
moção de saúde, mais interação digital e tam-
bém maior customização pra cada empregador. 

“O sistema de saúde é muito fragmentado, o 
que faz com que cada um dos players, seja ope-
radora, empregador, laboratórios, seja hospitais, 
tenha apenas um pedaço da informação sobre 
o paciente”, diz Eliane. “Hoje, programas de 
promoção de saúde e monitoramento de doen-
tes crônicos, por exemplo, ficam mais restritos a 
operadoras verticalizadas, que atendem o benefi-
ciário de ponta a ponta.”

Mesmo se considerados isoladamente, mui-
to centros de saúde não usam informações que 
poderiam evitar eventos adversos, como alertas 

Para Lais Perazo, da operadora Amil, a maior 
conectividade nem sempre proporciona informação 
de qualidade aos usuários

Usando serviços de mensageria eletrônica, como o 
SMS, a empresa de Michael Kapps aproxima equipes 
de saúde e pacientes
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COMO A DISNEY ENCANTA AS PESSOAS
Companhia de entretenimento considera como ativos os custos 
associados à concepção e entrega de serviços com excelência

Com todas as ressalvas 
necessárias ao se comparar dois 
setores tão distintos como o de 
entretenimento e o de assistência 
à saúde, operadoras, hospitais e 
demais elos da cadeia de saúde 
suplementar podem aprender um 
pouco com a experiência da Walt 
Disney Company no encantamento 
de seus clientes. Não à toa, 
70% dos visitantes dos parques 
temáticos da Disney na Flórida 
(EUA) retornam pelo menos uma 
vez às suas atrações.

A companhia norte-americana 
criou, em 1996, o Disney Institute, 
empresa de treinamento e 
desenvolvimento que capacita 
organizações a criar mudanças 
duradouras por meio do modelo 
Disney de transformação. Esse 
modelo tem como pilares a 
liderança; cultura; experiência 
do cliente; fidelidade à marca; e 
criatividade e inovação.

Para o Disney Institute, a 
excelência em serviços não 
vem simplesmente de uma 
transação amigável ou de uma 
tecnologia útil; é, sim, resultado 
da compreensão profunda sobre 
as expectativas dos clientes e dos 
esforços para implantar diretrizes 
e padrões de serviço adequados 
para exceder essas expectativas. 

“Ao longo das muitas décadas 
desde que a Walt Disney fundou a 
empresa, nós temos nos esforçado 
para aperfeiçoar a experiência do 
cliente tentando fazer as coisas 
tão bem que nossos convidados 
querem voltar e nos ver fazer isso 
novamente”, diz Bruce Jones, 
diretor sênior de programação do 
Disney Institute. “E a experiência 
do cliente continua a ser algo  

sobre o que nossos líderes pensam  
todos os dias.”

De acordo com Jones, a simples 
oferta de um bom serviço ou 
produto não é mais suficiente para 
fidelizar os clientes em um ambiente 
tão competitivo. Jones defende 
que a grande oportunidade de se 
destacar, em todos os setores da 
economia de hoje, está em oferecer 
consistentemente uma experiência 
excepcional para os clientes.  
Para enfatizar, ele cita uma fala 
do CEO da Walt Disney Company, 
Robert Iger, em 2017: “Atualmente, 
as empresas competem tanto em 
experiência do cliente quanto em 
produto ou preço.” 

Jones relaciona três princípios 
da Disney que qualquer organização 
pode utilizar para aprimorar a 
experiência de seus clientes: 

• Crie um propósito organizacional 
que seja a referência básica sobre 
a qual todas as outras decisões de 
serviço podem ser desenvolvidas. 
Um propósito comum é uma 
explicação sucinta de como se 
deseja que a experiência do cliente 
seja em termos emocionais;

• Compreenda seus clientes 
de forma holística, conhecendo 
profundamente suas necessidades, 
seus desejos e suas expectativas. 
Dessa forma, é possível oferecer 
interações personalizadas; 

• Veja o serviço excepcional como 
um ativo e não uma despesa. 
O retorno sobre o investimento 
associado a relacionamentos de 
longo prazo geralmente justifica os 
custos de curto prazo associados à 
sua concepção e entrega.

de alergias a medicamentos, contraindicações 
e interações medicamentosas. Em 2015, apenas 
40% dos hospitais, clínicas e laboratórios no Bra-
sil tinham registro eletrônico dos procedimentos, 
como medicamentos utilizados, procedimentos, 
alta e vacinas, admissão e transferência.

PACIENTES MAIS PROATIVOS
Em 2017, a Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) lançou o projeto “Sua Saúde: Informe-se 
e Faça Boas Escolhas”, que tem como objetivo esti-
mular os beneficiários de planos a serem mais proa-
tivos na gestão de sua própria saúde, participando, 
inclusive, das decisões a respeito dos tratamentos a 
que se submetem. O projeto conta com a parceria 
de 17 instituições, incluindo entidades médicas, 
acadêmicas e de apoio ao paciente.

“Com esse projeto, queremos oferecer ferra-
mentas ao paciente para que ele, de fato, participe 
das decisões que o afeta, questione e saiba que 
podem existir alternativas de diagnóstico e trata-
mento. Queremos o paciente como protagonista 
do cuidado”, destaca Daniele Pinto da Silveira, 
especialista em regulação e assessora técnica da 
Diretoria de Desenvolvimento Setorial da ANS.

Para atingir seus objetivos, o projeto oferece 
informações atualizadas periodicamente no site 
da ANS. O primeiro conteúdo postado referia-se 
à comunicação entre pacientes e médicos, que 
orientavam como se preparar para uma consulta 
e também a participar mais ativamente das deci-
sões acerca de seus tratamentos, questionando, 
por exemplo, a real necessidade de exames e me-
dicamentos. Outro destaque foi o guia sobre os 
dispositivos médicos implantáveis, com informa-
ções sobre os cuidados a se tomar nos casos em 
que haja recomendação médica de seu uso.

No entanto, Daniel Greca, diretor da área de 
saúde da consultoria KPMG, alerta que ter a in-
formação não garante que o paciente tomará as 
decisões corretas. “Quando o paciente questiona 
a opinião do médico, isso pode gerar ineficiência 
e redundância”, diz Greca. “Por isso, é importan-
te que operadoras e empregadores se juntem para 
educar os beneficiários”. 
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Conheça as vantagens e os desafios da  
verticalização em um plano de saúde, apontada  
como uma tendência para o mercado brasileiro

Trazer para 
dentro de casa

A  
integração vertical de serviços de saúde, ou verticalização, não é uma 
novidade no mercado da saúde suplementar no Brasil. Nas décadas 
de 1970 e 1980, muitos hospitais privados e filantrópicos organiza-
ram seus próprios planos de saúde, como uma forma de aumentar 
a demanda por seus serviços e fidelizar os pacientes. Já a partir de 

1990, em movimento intensificado com a criação da Lei 9.656, em 1998, foi a vez de 
operadoras de planos de saúde abrirem hospitais, clínicas e laboratórios, ou mesmo 
adquirirem unidades de terceiros para incorporar à sua própria rede de atendimento. 
Com isso, buscaram principalmente um maior controle dos custos. 

Ao longo das últimas duas décadas, principalmente em reação ao descon-
trole das despesas assistenciais – a inflação médica invariavelmente tem sido 
maior que a inflação geral da economia –, cada vez mais operadoras interna-
lizaram serviços médicos. Em 2014, segundo levantamento da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS), cerca de 40% das operadoras possuíam 
estruturas próprias de atendimento a beneficiários. 

“Os custos da saúde estão cada vez maiores e o número de beneficiários dos 
planos ainda não voltou a crescer”, diz Andreson Mota, gerente comercial da 
unidade planos de saúde da consultoria MV. “A verticalização é uma das prin-
cipais tendências da saúde suplementar, pois eliminar o fornecedor externo é o 
caminho mais feliz para operadoras que precisam cortar custos.”

VERTICALIZAÇÃO
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“Os beneficiários 
do nosso plano de 
atendimento em 
unidades próprias 
passam por um 
médico generalista 
em primeiro lugar, 
para depois, se 
necessário, serem 
encaminhados a  
um especialista.” 
FRANCISCO ANTÔNIO  
SANTA HELENA  
Diretor-médico do  
Centro Clínico Gaúcho

No modelo mais tradicional de funcionamen-
to dos planos de saúde, a operadora paga por cada 
procedimento – como consultas, exames e cirur-
gias – e material utilizado na rede credenciada 
de atendimento. Dessa forma, os prestadores de 
serviços, representados por hospitais, laboratórios 
e médicos, não são estimulados a controlar as des-
pesas, fazendo crescer desperdícios e, até mesmo, 
fraudes – segundo estudo do Instituto de Estudos 
da Saúde Suplementar (IESS), esses dois aspectos 
representaram, somente em 2016, R$ 20 bilhões 
de gastos para os planos de saúde, chegando a 15% 
das despesas assistenciais do setor.

Já quando a operadora possui seus próprios 
hospitais, laboratórios de exames e médicos, em 
modelo verticalizado de organização, é muito 
mais fácil engajá-los na busca por eficiência. “O 
grande diferencial do Hapvida é a gestão eficien-
te de custos a partir da implantação de protocolos 
clínicos”, afirma Jorge Pinheiro, CEO do Hap-
vida Sistema de Saúde. “O limite da gestão de 
custos é o padrão mínimo de qualidade na assis-
tência aos beneficiários”.

O Hapvida é, talvez, a principal referência 
de sucesso de verticalização no Brasil. Com sede 
em Fortaleza e atuação nas regiões nordeste e 
norte, a operadora funcionou com base nesse 
modelo desde sua fundação, em 1979, e triplicou 
de tamanho desde 2011. Hoje, a empresa conta 
com 25 hospitais, 17 pronto-atendimentos, 74 clí-
nicas, 72 unidades de diagnóstico por imagem e 
67 postos de coleta ambulatorial. 

PADRÕES CLÍNICOS E DE ATENDIMENTO
Como lembrou Pinheiro, do Hapvida, a vertica-
lização permite à operadora estimular a maior 
adesão a protocolos clínicos, que servem como 
guias auxiliares para a tomada de decisão por 
médicos. E isso contribui para a maior resoluti-
vidade da assistência aos pacientes, aumentando 
a assertividade de diagnósticos e evitando proce-
dimentos desnecessários. Um estudo de 2015 do 
Centro Médico Michael E. DeBakey, dos  EUA, 
por exemplo, demonstrou que mais de 40% das 

indicações de cirurgias ortopédicas e na coluna 
eram inadequadas ou desnecessárias.    

“O mercado é muito fragmentado o que torna 
muito difícil engajar todos os fornecedores e con-
vencê-los de que a gestão de saúde é um bom ne-
gócio para todos. Há poucas medidas de eficiên-
cia que levem os profissionais de saúde a tomarem 
decisões baseadas no real valor que trazem para 
os pacientes”, afirma Lincoln Moura, diretor asso-
ciado da área de saúde da consultoria Accenture.

Moura lembra, porém, que nem toda verti-
calização é acompanhada da necessária padroni-
zação no atendimento. “Quando uma operadora 
compra diversas unidades de saúde diferentes, por 
exemplo, o benefício pode não aparecer para o pa-
ciente”, diz. “O benefício só vem, mesmo, quan-
do a operadora consegue difundir a qualidade no 
atendimento de forma padronizada, fazendo com 
que o cliente se sinta acolhido”.

O Grupo Memorial, do Rio de Janeiro, viveu 
esse desafio ao longo de sua trajetória. Para dar 
uniformidade a uma rede própria composta por 8 
hospitais e 3 unidades ambulatoriais, espalhados 
pela capital fluminense e sua região metropolita-
na, a empresa criou uma universidade corporativa, 
que desde 2013 promove treinamentos e capacita-
ção para toda estrutura de atendimento, incluindo 
recepção, telefonia, enfermagem, médicos, conser-
vação e tecnologia. Em março de 2018, a universi-
dade passou a oferecer também o curso de gestão 
médica, com presença obrigatória para todos os 
diretores clínicos e técnicos, além dos administra-
dores de hospitais e clínicas do grupo. 

“Nossa rede de atendimento foi montada 
exclusivamente para o beneficiário da operado-
ra, isto é, desde a marcação até a realização das 
consultas e exames, toda a equipe é treinada para 
um atendimento gentil e eficaz para o cliente”, 
diz João Carlos Regado, CEO do Grupo Memo-
rial. “E nossos principais desafios para manter 
essa estrutura, além da compra e atualização de 
equipamentos, são a necessidade de treinamento 
intensivo dos colaboradores e a seleção acurada de 
médicos e profissionais da saúde”.
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3.715% 
foi a economia obtida no custo de um 
medicamento comprado diretamente  
pelo Centro Clínico Gaúcho em 2017,  
em comparação com o valor pago  
pelo mesmo produto a um hospital  
da rede credenciada

VERTICALIZAÇÃO



27ABR/MAI/JUN 2018   VISÃO SAÚDE

OS DOIS 
LADOS DA 
MOEDA
Consultores e 
executivos apontam 
as vantagens e 
desvantagens da 
verticalização

VANTAGENS

• controle de custos 
• redução de fraudes  
 e desperdícios
• padrão de  
 atendimento
• adesão a protocolos  
 clínicos
• melhor gestão  
 da saúde 
• redução da  
 sinistralidade
• registro eletrônico  
 de saúde
• reduz a dependência  
 em relação a  
 prestadores

DESVANTAGENS  
E DESAFIOS

• necessidade maior  
 de treinamento  
 da equipe
• dificuldade em  
 atuar com algumas  
 especialidades
• maiores riscos  
 por custos não  
 pulverizados
• alta demanda  
 de capital
• imobilização de  
 investimentos 
• restrição geográfica

GESTÃO DA SAÚDE
Outra grande vantagem da operação verticalizada é 
a maior possibilidade de oferecer um cuidado inte-
grado aos beneficiários, desde programas preventi-
vos até cuidados continuados.

“Com uma estrutura verticalizada, a operadora 
está mais próxima do seu cliente, o que permite uma 
gestão da saúde mais completa”, diz Moura, da Ac-
centure. “Estudos  mostram que muitos diagnósticos 
de câncer, em um primeiro momento, estão errados. 
Então, quanto mais resolutivo for o diagnóstico, me-
nor o custo e melhor o resultado do cuidado à saúde.”

“Certamente a verticalização traz benefícios 
aos pacientes, ou nenhum projeto verticalizado se 
sustentaria”, diz José Miranda Neto, Superinten-
dente de operações do Grupo São Francisco, do 
interior do estado de São Paulo. “Nossa experiên-
cia tem sido de uma eficiência maior na gestão do 
fluxo de pacientes, com tempos de espera substan-
cialmente melhores dos que os obtidos nas clínicas 
particulares e com protocolos de avaliação de risco 
e de tratamento bem mais controlados e que repro-
duzem a vanguarda da prática médica, reduzindo 
as possibilidades de intercorrências.”

Com sede na cidade de Ribeirão Preto, o 
Grupo São Francisco possui, em sua estrutura de 
atendimento própria, 3 hospitais, 51 unidades am-
bulatoriais, 3 centros especializados em oncologia 
e 14 laboratórios de análises clínicas. Essa estrutura 
é responsável por 34% dos atendimentos prestados 
aos beneficiários da operadora.

Um fator importante que permite aos planos 
de saúde verticalizados promoverem a gestão de 
saúde mais completa para seus beneficiários é a 
possibilidade de prover todos os profissionais de 
saúde com as mesmas informações sobre o his-
tórico médico de um paciente. Assim, é possível 
melhorar a qualidade dos diagnósticos, fazer um 
acompanhamento mais próximo de doentes crôni-
cos e identificar beneficiários com hábitos ruins, 
como tabagistas, para participarem de programas 
de promoção de saúde. Com essas ferramentas, é 
possível reduzir a sinistralidade, isto é, menos com-
plicações de quadros de saúde e internações.

Outra vantagem de uma operadora verticali-
zada, nesse mesmo sentido, é poder enfrentar um 
traço cultural do paciente brasileiro, talvez forma-
do pela fragmentação da assistência à saúde: o au-
todiagnóstico e a procura direta por especialistas.

“Os beneficiários do nosso plano de atendi-
mento em unidades próprias passam por um mé-
dico generalista em primeiro lugar, para depois, se 
necessário, serem encaminhados a um especialis-
ta”, diz o Diretor-médico do Centro Clínico Gaú-
cho, Francisco Antônio Santa Helena. 

Fundado em 1991, o Centro Clínico Gaúcho 
oferece modalidades de planos com cobertura 
ambulatorial, hospitalar e odontológica. Sediada 
na capital gaúcha, a operadora atende em Porto 
Alegre e sua região metropolitana, além de outras 
áreas do Rio Grande do Sul, com 20 unidades pró-
prias, 3 unidades em rede compartilhada e mais 
uma completa rede credenciada de apoio. Do total 
de atendimentos médicos que presta, 85% são fei-
tos nas suas próprias unidades de saúde.

Santa Helena aponta, porém, que a opera-
dora sempre teve dificuldade em verticalizar o 
atendimento em algumas especialidades, como 
oftalmologia, reumatologia e oncologia pediá-
trica. Isso fez com que se mantivesse a rede 
credenciada para esses casos que não oferecem 
demanda em volume suficiente para justificar 
investimentos em equipamentos, por exemplo. 
“Além disso, em algumas cidades que atende-
mos, simplesmente não há especialistas em al-
gumas áreas”, diz o diretor-médico.

Como nos casos do Grupo São Francisco e 
de Centro Clínico Gaúcho, a maioria das opera-
doras que optam pela verticalização não a fazem 
integralmente, seja pela dificuldade em contratar 
especialistas, seja pelo alto investimento necessário 
para criar estruturas próprias. Por isso, a recomen-
dação é que um processo de verticalização seja 
muito bem estudado.

“É necessário fazer um diagnóstico muito de-
talhado de quais são os serviços mais custosos e de 
qual seria o investimento necessário para interna-
lizá-los”, diz Andreson Mota, da consultoria MV. 
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“Décadas atrás, 
os brasileiros só 
procuravam um 

dentista para 
solucionar uma 
questão de dor,  

mas atualmente,  
com o aumento da 

oferta de profissionais 
tanto no setor público 

quanto no privado, 
além das campanhas 

de comunicação,  
já está havendo 

procura por 
tratamento 
preventivo” 

CLAUDIO MIYAKE 
presidente do Conselho  
Regional de Odontologia  

de São Paulo (Crosp)

GESTÃO

Atenção primária e preventiva ganha mais importância nos planos 
odontológicos, contribuindo para aumentar a saúde bucal no Brasil

Quando o  
básico é melhor

Ainda há muito a se avançar, porém, para que 
se atinja o nível recomendado pela OMS, que 
é 1,1 ou abaixo disso. Segundo especialistas 
da área, a visita regular a um dentista é uma 
das medidas mais importantes para se obter a 
melhoria da saúde bucal em uma população. 
Nessa consulta, é possível identificar precoce-
mente lesões de cárie, tártaro e gengivite, por 
exemplo, evitando seu agravamento. O pro-
blema é que, de acordo com dados de 2015 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), 55,6% dos brasileiros não se 
consultavam regularmente com um dentista. 

“Décadas atrás, os brasileiros só procura-
vam um dentista para solucionar uma ques-
tão de dor, mas atualmente, com o aumento 
da oferta de profissionais tanto no setor públi-
co quanto no privado, além das campanhas 
de comunicação, já está havendo procura por 
tratamento preventivo”, diz Claudio Miyake, 
presidente do Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo (Crosp). “A ideia é que o 
brasileiro tenha o hábito de procurar o dentis-

ta para evitar que ocorra um problema, mas 
ainda temos muito a evoluir principalmente 
junto à população mais carente.”

Nesse contexto, ganha mais importância 
ainda uma estratégia que priorize a atenção 
primária, ou básica. De acordo com defini-
ção do Ministério da Saúde, ela é o conjunto 
de ações situadas no primeiro nível de aten-
ção dos sistemas assistenciais, voltadas para 
a promoção da saúde, a prevenção de agra-
vos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilita-
ção e a manutenção da saúde.

Na atenção básica, segundo o ministério, 
é fundamental levar em consideração dados 
como perfil demográfico e epidemiológico 
da população, contexto histórico e cultu-
ral, equipamentos sociais, lideranças locais 
e outros aspectos relevantes para a inter-
venção no processo saúde-doença. Assim, 
profissionais de saúde poderão desencadear 
processos de mudança das práticas de saúde, 
tornando-as mais adequadas aos problemas 
da realidade local.

N
as últimas três décadas, a saúde bucal no Brasil deu um salto de qualidade. 
Isso fica evidente na evolução do país no principal indicador internacional 
sobre o assunto, o CPO-D – cuja sigla se refere a dentes “cariados”, “perdi-
dos” e “obturados”.  Em 1986, o CPO-D nacional era de 6,7, o que é classifi-
cado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “muito alto”. Vinte 
e quatro anos depois, em 2010, o índice brasileiro já era de 2,1, o que o coloca 
na categoria “baixo” – esse é o último dado disponível sobre o CPO-D.
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“A gente precisa ter  
essa capacidade de educar  
nosso cliente... quando  
ele acessa o plano, ele o  
faz visando algum tratamento, 
quando o ideal é acessar  
pra ter uma prevenção.” 
ALFIERI CASALECCHI
diretor executivo da Amil Dental

Na odontologia, a atenção básica começa com a 
primeira consulta, na qual são realizados um diag-
nóstico e um plano preventivo-terapêutico (PPT) 
que atende as necessidades detectadas. No Brasil, 
os principais problemas de saúde bucal, em virtude 
de sua prevalência e gravidade, são: cárie dentária; 
doenças periodontais, como gengivite e periodonti-
te; câncer de boca; traumatismos dentários; fluorose 
dentária (excesso de flúor); edentulismo (perda total 
ou parcial dos dentes); e má oclusão.

“Seja através do serviço público, seja através dos 
planos de saúde, precisamos estimular que haja a 
possibilidade acesso ao tratamento odontológico”, 
diz Miyake, do Crosp. “A saúde suplementar auxilia 
nesse acesso ao tratamento de saúde bucal, por isso 
sua participação é importante.”

De fato, apesar da crise econômica no Brasil 
nos últimos quatro anos, os planos odontológicos 
seguiram crescendo, e aumentando, consequen-
temente, o acesso da população à saúde bucal. 
Somente entre janeiro de 2017 e o mesmo mês de 
2018, houve um aumento de 6,6% no número de 
beneficiários do segmento, com quase 1,5 milhão 
de novos vínculos – atingindo um total de 23 mi-
lhões de beneficiários, segundo a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS). O valor médio 
de mensalidade de um plano odontológico era de 
apenas R$ 14,65 em 2017, fator que estimula cada 
vez mais pessoas a aderirem.

A atenção básica, por sua vez, faz parte do Rol 
de Procedimentos da ANS. Isto é, todos os planos 
odontológicos preveem a cobertura de consultas 
regulares ao dentista, de profilaxia bucal (limpeza 
dos dentes) e de tratamentos simples como aplica-
ção de flúor, que combate o surgimento de cáries. 
E isso se reflete na melhor saúde bucal dos benefi-
ciários da odontologia suplementar. 

Segundo estudo de 2016 do Instituto de Es-
tudos de Saúde Suplementar (IESS), por exem-
plo, 1,1% das pessoas sem plano odontológico 
não tinham nenhum dente na boca. Já entre os 
beneficiários de planos, a proporção de pessoas 
sem dentes é bastante inferior, de apenas 0,1%. Se 
os números pudessem ser expandidos para toda a 

população, isso representaria mais de 2 milhões 
de pessoas sem dentes no país. 

A cirurgiã-dentista Daniella Muknicka, que 
possui uma clínica na cidade paulista de Barueri e 
atende a seis planos de saúde diferentes, sente em 
seu dia a dia a diferença de comportamento entre 
os pacientes que possuem convênio e os que não 
possuem. “No geral, independentemente da classe 
social, os pacientes só tomam a iniciativa de nos 
procurar ou quando estão sentindo alguma dor ou 
para tratamentos estéticos”, diz Muknicka. “Mas os 
pacientes que possuem plano procuram mais nos-
sa clínica nas férias escolares, por exemplo, para 
que seus filhos façam consultas preventivas.” 

MAIS QUE ACESSO
Um estudo realizado na França em 2015 apon-
tou que, tanto quanto o acesso, a falta de cons-
cientização das pessoas é fator preponderante 
no nível de higiene bucal da população. Com 
o título Socio-Economic Determinants of the 
Need for Dental Care in Adults (Determinantes 
socioeconômicos da necessidade de assistência 
odontológica em adultos), o estudo afirma que, 
naquele país, a necessidade de cuidados dentá-
rios chega a ser 55% superior entre pessoas com 
baixa instrução, se comparado com o universo 
de pessoas com mais anos de escolaridade.

Segundo a pesquisa, que acompanhou os 
hábitos de 3 mil adultos, muitas pessoas não 
utilizavam o serviço odontológico público com 
regularidade, apesar de ser gratuito para todos 

ÍNDICE DE CÁRIES NO BRASIL 
(CPO-D) – EVOLUÇÃO

1980  7,3
1986  6,7
1996  3,1
2003  2,8
2010  2,1

Obs: o índice CPO-D refere-se a dentes 
“cariados”, “perdidos” e “obturados”

CLASSIFICAÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
SAÚDE (OMS) PARA CPO-D

0,0 a 1,1  Muito baixo
1,2 a 2,6  Baixo
2,7 a 4,4  Médio
4,5 a 6,5   Alto
6,6 ou maior  Muito alto

Obs: considera CPO-D médio da população, 
tendo como base os 12 anos de idade

GESTÃO
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PRINCÍPIOS 
DA ATENÇÃO 
BÁSICA NA 
ODONTOLOGIA
• 1. Primeiro contato: 
implica a acessibilidade 
e o uso de serviços para 
cada novo problema 
para os quais se procura 
atenção à saúde; 

• 2.  Longitudinalidade: 
aporte regular de 
cuidados, em relação 
mútua e humanizada, 
entre o usuário e o 
profissional de saúde, e 
a continuidade enquanto 
oferta regular dos 
serviços;

• 3. Abrangência: 
ações programadas 
para equilíbrio entre a 
resolutividade clínica 
individual e ações 
coletivas de caráter 
preventivo e promocional;

• 4. Coordenação: 
capacidade de garantir a 
continuidade da atenção, 
sendo possível o acesso 
aos tratamentos mais 
complexos.

Fonte: Caderno de 
Atenção Básica (2010),  
do Ministério da Saúde.

ATENÇÃO BÁSICA NO ROL DE PROCEDIMENTOS 
A ANS lista os seguintes procedimentos de atenção primária como  
de cobertura obrigatória por todos os planos de saúde odontológicos 

• Atividade educativa em saúde bucal; 
• Atividade educativa em odontologia para  
 pais e/ou cuidadores de pacientes com  
 necessidades especiais;
• Consulta odontológica inicial;
• Controle de placa bacteriana;
• Profilaxia: polimento coronário;

• Aplicação de cariostático;
• Aplicação de selante;
• Aplicação tópica de flúor;
• Aplicação tópica de verniz fluoretado;
• Dessensibilização dentária;
• Redução de luxação da ATM;
• Remineralização dentária.

os cidadãos. Isso, por sua vez, levou à conclusão 
de que, além de prover acesso, é necessário haver 
programas de promoção de saúde. 

“A gente precisa ter essa capacidade de educar 
nosso cliente”, diz Alfieri Casalecchi, diretor execu-
tivo da Amil Dental. “Quando ele acessa o plano, 
ele o faz visando algum tratamento, quando o ideal 
é acessar pra ter uma prevenção.” 

Segundo Casalecchi, cerca de 90% dos aten-
dimentos realizados pela Amil Dental são de pro-
cedimentos básicos, mas a empresa oferece, em 
diferentes planos, cobertura a outros 90 tipos de pro-
cedimentos. A visão de prevenção, de acordo com o 
executivo, é passada ao cliente quando ele adere ao 
plano e por meio de comunicações regulares nos 
diversos canais de comunicação da operadora. 

Para o Ministério da Saúde, a educação em 
saúde bucal deve fornecer instrumentos para forta-
lecer a autonomia dos pacientes no controle do pro-
cesso saúde-doença e na condução de seus hábitos. 
Em geral, o conteúdo para as ações educativas deve 
abordar: as principais doenças bucais, como elas se 
manifestam e como se previnem; a importância do 
autocuidado, da higiene bucal; os cuidados a serem 
tomados para evitar a fluorose; orientações gerais 
sobre dieta; orientação para autoexame da boca: 
cuidados imediatos após traumatismo dentário; 
prevenção à exposição ao sol sem proteção; e pre-
venção ao uso de álcool e fumo.

Questionada pela reportagem da Visão Saúde, 
a ANS declarou que “as operadoras têm trabalhado 
cada vez mais com foco na odontologia baseada em 
evidências, com prestadores que objetivam melho-
rar a eficiência do tratamento preventivo”. Ainda 
segundo a agência, busca-se estimular a redução 
“da produção de volume de procedimentos e a 
remuneração de prestadores baseada em quantida-
de”. Entre os indicadores utilizados pela ANS para 
avaliar as operadoras, dois se referem especifica-
mente à saúde bucal: proporção de procedimentos 
preventivos em saúde bucal e número de consultas 
odontológicas iniciais por beneficiário.

A agência reguladora também incentiva que 
operadoras criem programas de promoção de saúde 
e prevenção, que enfatizem a atenção básica. Atual-
mente, existem 20 Programas de Promoção da 
Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças em Saúde 
Bucal cadastrados ou aprovados na ANS. Um deles 
é o programa “Análise da Saúde Periodontal em Pa-
cientes Diabéticos”, da São Francisco Odontologia, 
que visa a redução de doença periodontal em dia-
béticos, considerada pela operadora como uma das 
complicações com maior relevância. Outro exem-
plo é o programa “Saúde Bucal”, da Odontogroup. 
A iniciativa tem como objetivo localizar doenças 
graves ou com potencial de agravamento entre seus 
beneficiários, para tratá-las de forma preventiva e 
curativa, reduzindo seu potencial de agravamento.
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[1] FUNDO COLETIVO,  
BENEFÍCIO INDIVIDUAL
Mutualismo é um sistema que se baseia na 
contribuição coletiva para a oferta de um be-
nefício individual. Nesse modelo, as despe-
sas são divididas entre os membros de um 
determinado grupo. Quando um dos mem-
bros tem necessidade, o fundo constituído 
coletivamente o socorre. Historicamente, o 
mutualismo teria surgido ainda na Antiguida-
de, quando comerciantes da Mesopotâmia 
repartiam os prejuízos associados ao trans-
porte de mercadorias. O sistema foi, ainda, 
a base do nascimento e da consolidação da 
indústria de seguros na Europa, entre os sé-
culos 14 e 17.

[2] BASE DOS PLANOS DE SAÚDE
O mutualismo é o princípio utilizado pelas 
operadoras de plano de saúde no Brasil. As 
empresas de saúde suplementar funcionam 
como administradoras de fundos consti-
tuídos a partir de mensalidades pagas por 
seus clientes, que podem ser indivíduos ou 
empresas. Esse fundo é usado para custear 
as despesas assistenciais de um beneficiário 
que necessita de um atendimento médico ou 
odontológico, seja uma consulta, cirurgia, 
exame, seja uma terapia. Assim, a maior uti-

lização dos serviços de saúde por um deter-
minado usuário é financiada pela menor uti-
lização de outros, diluindo o risco assumido 
pela operadora e permitindo que ela cobre 
um valor acessível para todos. Considerando 
esse cenário, o desafio das operadoras é de-
finir um preço de contribuição acessível para 
garantir a manutenção e captação de novos 
beneficiários e suficiente para suportar as 
despesas assistenciais do presente e formar 
reservas para futuros gastos. E também bus-
car o crescimento de sua carteira de clientes, 
pois quanto maior o número de beneficiários, 
maior é a estabilidade do valor dos sinistros 
esperados e menor o valor da componente de 
risco na formação do preço.

[3] JOVENS AJUDAM  
QUEM MAIS PRECISA
O princípio do mutualismo aplicado aos 
planos de saúde também faz com que be-
neficiários mais jovens, que têm em média 
menos problemas de saúde, ajudem a cus-
tear as despesas maiores com a assistência 
aos idosos, tornando as mensalidades desse 
público mais acessíveis. Isto é, caso o preço 
praticado pelas operadoras levasse em con-
ta apenas a probabilidade de uso dos clien-
tes mais idosos, as mensalidades seriam 

mais caras do que de fato são. Em 2017, o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou 
a legitimidade desse modelo. Segundo a de-
cisão do tribunal, “para que as contrapres-
tações financeiras dos idosos não ficassem 
extremamente dispendiosas, o ordenamen-
to jurídico brasileiro acolheu o princípio da 
solidariedade intergeracional, que força os 
mais jovens a suportar parte dos custos ge-
rados pelos mais velhos, originando, assim, 
subsídios cruzados”.

[4] PONTO DE EQUILÍBRIO
A solidariedade intergeracional, no entan-
to, precisa estar associada a um outro prin-
cípio para que seja atingido o equilíbrio do 
mutualismo nos planos de saúde: o reajuste 
por faixas etárias. Por meio dessa metodo-
logia, as empresas são capazes de agrupar 
seus beneficiários de acordo com seus perfis 
de risco, amenizando as diferenças entre os 
mais idosos e os mais jovens. No entanto, 
como a legislação brasileira determina que a 
partir dos 59 anos não existam mais reajus-
tes por mudança de faixa etária, o aumento 
dos riscos a que um beneficiário está sujeito 
à medida que envelhece, como a maior inci-
dência de doenças crônicas, está diluído nas 
faixas etárias anteriores.  

Entenda como funciona a metodologia de custos que  
sustenta o funcionamento dos planos de saúde no Brasil
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[5] ACESSO E GERAÇÃO DE EMPREGOS
Sem o mutualismo, o mercado privado de 
saúde teria muita dificuldade em se desen-
volver do modo que fez nas últimas décadas. 
A renda média per capita da população brasi-
leira, que foi de R$ 1.242 em 2017, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), não permite que a grande maioria 
das pessoas tenha acesso aos serviços priva-
dos de saúde de forma direta, isto é, pagando 
o valor integral de cada consulta ou proce-
dimento que necessita. Consequentemente, 
sem o mutualismo, a demanda por médicos, 
dentistas, enfermeiros e outros profissionais 
da área seria muito menor, o que resultaria 
na baixa geração de empregos (ver dados de 
emprego no setor da saúde na seção Raio x 
desta revista).     

[6] JUDICIALIZAÇÃO  
AMEAÇA O MUTUALISMO
Em frequência cada vez maior no Brasil, 
um beneficiário de plano de saúde ingressa 
na justiça para solicitar que sua operadora 
pague por um procedimento ou tratamento 
não previsto em seu contrato de adesão ou 
no Rol de Procedimentos da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS). É o que se 
chama de judicialização na saúde. Ao serem 
obrigadas a cobrir eventos não previstos em 
contrato, as operadoras são forçadas a in-
cluir essas despesas adicionais no seu cálcu-
lo atuarial. Isso leva a um aumento das men-
salidades ao longo do tempo, penalizando 
todos os beneficiários de uma carteira, que 
passam a custear para outros aquilo a que 
eles mesmos não têm acesso. Por sua vez, 

essa elevação nos preços dificulta a contra-
tação de planos de saúde por mais pessoas. 
Resumindo: quando a justiça dá ganho de 
causa ao beneficiário nesse tipo de ação, 
toda a sociedade é penalizada.

Fontes: Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), Instituto de Estudos de Saú-
de Suplementar (IESS), Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e Os contratos de plano de 
saúde e seu equilíbrio econômico-financei-
ro: mutualismo, cálculo atuarial e o impacto 
econômico das decisões judiciais, disser-
tação de Paulo Roberto Vogel de Rezende 
apresentada ao curso de pós-graduação da 
Faculdade de Direito Milton Campos, como 
requisito parcial para obtenção do título de 
mestre em Direito.

S
H

U
TT

E
R

S
TO

C
K

O desafio das  
operadoras é 

definir um preço 
de contribuição 

acessível 
para garantir a 
manutenção e 

captação de novos 
beneficiários 

e suficiente 
para suportar 
as despesas 

assistenciais do 
presente e formar 

reservas para 
futuros gastos



A falta de dados sobre o ambiente de 
negócios certamente é um problema 
quando se tem de tomar uma decisão 

empresarial. Por outro lado, não adianta 
ter informações dispersas e em volume tão 
grande que sejam impossíveis de serem 
analisadas. Nessa situação, é imprescindí-
vel contar com o apoio de uma ferramenta 
capaz de organizar dados e transformá-los 
em informações realmente úteis. 

Esse é o propósito do Saúde Dados, a 
primeira plataforma de inteligência de 
mercado com foco na saúde suplementar. 
Desenvolvida em 2016 pela Universidade 
Corporativa Abramge (UCA) e disponível, 
em um primeiro momento, somente para 
associados da entidade, a plataforma aca-
ba de ganhar sua segunda versão, com me-
lhorias na navegabilidade e novas funciona-
lidades. Além disso, passou a ser acessível, 
por meio da aquisição de uma licença anual 
de uso, por qualquer empresa interessada, 
como operadoras e seguradoras não as-
sociadas à Abramge e também hospitais, 
agências de classificação de risco, corre-
tores de valores e fundos de investimento. 

“O Saúde Dados atende a uma demanda 
por informação e traz transparência à saú-

de suplementar ao oferecer informações 
econômico-financeiras das operadoras de 
planos de saúde”, diz Carlito Marques, pre-
sidente da UCA, cuja missão é difundir co-
nhecimento sobre o setor. “O intuito é sim-
plificar as decisões dos gestores, auxiliar no 
planejamento das empresas e permitir uma 
análise mais criteriosa do mercado.”

As informações contidas na platafor-
ma são extraídas da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) e atualizadas 
trimestralmente. Atualmente, são cerca 
de 40 gigabytes de metadados disponíveis 
no Saúde Dados, cujas funcionalidades 
incluem a aplicação de filtros, gráficos in-
terativos e a comparação entre diferentes 
empresas. A plataforma conta, ainda, com 
uma área de publicações – algumas delas 
exclusivas para os usuários – com análises 
consolidadas do setor. 

SAÚDE DADOS 2.0
Plataforma de inteligência de mercado da Universidade Corporativa Abramge  
ganha novas funcionalidades e passa a ser acessível para todo o mercado
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Para Carlito Marques, da UCA, 
plataforma permitirá análise 
criteriosa do mercado

Assista no link goo.gl/t9xf2m a um resumo das funcionalidades da plataforma Saúde Dados®

POR DENTRO
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Um dos mais tradicionais e prestigiados prê-
mios técnico-científicos da odontologia suple-
mentar no Brasil está de volta. É o Prêmio Sinog 
de Odontologia, que terá sua 13ª edição realiza-
da em 2018, após cinco anos sem atividades.

Instituído em 2000, a premiação é uma 
realização do Sinog e tem como objetivos va-
lorizar os trabalhos da classe odontológica; 
fomentar o desenvolvimento da odontologia 
no país; e subsidiar as operadoras odonto-
lógicas com estudos e/ou documentos que 
possam prover o desenvolvimento da ativi-
dade; além de promover a divulgação sobre 
a importância dos cuidados com a saúde bu-
cal da população brasileira.

Para esta nova edição, a Comissão Cien-
tífica do Sinog definiu três categorias de 
avaliação: “Valorização da Classe Odonto-
lógica”, “Aprimoramento Técnico dos Pla-
nos Odontológicos” e “Promoção da Saúde 
Bucal”. Dependendo da categoria, podem 
concorrer pesquisas acadêmicas e profissio-

nais e reportagens jornalísticas, desde que 
sejam inéditas e não tenham participado de 
outras premiações.

As Comissões Julgadoras serão formadas 
por representantes da saúde suplementar, es-
pecialistas nas respectivas áreas abordadas e 
jornalistas de importantes veículos de comu-
nicação, sendo os mesmos responsáveis por 
selecionar os finalistas e vencedores de cada 
uma das categorias da premiação.

As inscrições estão abertas até o dia 1º de 
outubro de 2018 e poderão ser feitas pelo 
e-mail sinog.eventos@sinog.com.br, para onde 
também deverão ser enviados os trabalhos con-
correntes. A divulgação dos vencedores, que 
receberão prêmios de R$ 8 mil ou R$ 10 mil, 
dependendo da categoria, será feita pelo Sinog 
em 12 de novembro de 2018 por meio do Face-
book e Twitter da entidade.

Para mais informações, consulte o site www.
sinog.com.br.

13º PRÊMIO SINOG DE ODONTOLOGIA 
Ação de valorização da classe odontológica retorna à ativa com três categorias 
destinadas a cirurgiões-dentistas e estudantes da área, colaboradores das 
operadoras filiadas ao Sinog e jornalistas

Categoria Valorização  
da Classe Odontológica

Cirurgiões- 
dentistas
Os desafios da  
gestão de consultórios 
odontológicos para  
os próximos anos  
e como a tecnologia  
da informação pode 
contribuir para o 
empreendedorismo  
do cirurgião-dentista

Estudantes de 
odontologia
Além do consultório:  
o papel das  
universidades  
na formação de 
profissionais integrativos 
frente a odontologia 
suplementar 

Categoria  
Aprimoramento Técnico 
das operadoras de  
Planos Odontológicos

Propostas para a 
criação de um modelo 
colaborativo entre os 
atores do mercado da 
odontologia suplementar

Categoria Promoção  
da Saúde Bucal

O papel da odontologia 
suplementar na melhoria 
do acesso e da qualidade 
da saúde bucal da 
população brasileira

TRANSFORMAÇÕES  
NA ODONTOLOGIA
13º Simpósio de Planos 
Odontológicos,  principal evento 
da odontologia suplementar no 
ano, debaterá o cenário futuro  
do cuidado à saúde bucal

Nos dias 10 e 11 de maio 
será realizado, na cidade de 
São Paulo, o 13º Simpósio de 
Planos Odontológicos, o Simplo. 
Promovido anualmente pelo 
Sinog e pela Universidade 
Corporativa Abramge (UCA), o 
evento terá como tema central 
“Transformações na Odontologia: 
a maturidade de um mercado 
fortalecido”.

Como em todas as edições, o 
Simplo contará com a participação 
de alguns dos principais 
executivos da odontologia 
suplementar e representantes do 
Poder Público, além de consultores 
e pesquisadores, em exposições 
e debates sobre temas atuais e 
relevantes para o setor. O painel 
inaugural do evento será feito 
pela empresária e comunicadora 
Cristiana Arcangeli, enquanto o 
painel de encerramento ficará a 
cargo da jornalista especializada 
em economia Miriam Leitão.  

Associados e filiados do Sistema 
Abramge (Abramge, Sinog e 
Sinamge) têm direito a desconto 
no valor da inscrição. Mais 
informações sobre o evento podem 
ser consultadas no site www.sinog.
com.br/simplo.
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Após ficar entre a vida e a morte, 
Almir Lagos adotou hábitos saudáveis 
e diminuiu medicamentos com o 
apoio de equipe multidisciplinar

D iariamente, o aposentado Almir 
Lagos, de 72 anos, coloca uma 
roupa esportiva e sai às ruas e 

praças de seu bairro em Curitiba para 
caminhar. Quem o vê, mas não conhece 
sua história, mal imagina que Almir es-
teve entre a vida e a morte há menos de 
dois anos – naquele que foi o epílogo de 
uma rotina desregrada e o início de uma 
nova fase com hábitos saudáveis.

“O meu médico falou pra mim que 
eu tinha colocado um pezinho do outro 
lado”, conta o aposentado. “E disse que eu 
tinha de escolher entre a vida e as minhas 
comidas preferidas, como a costela e os 
embutidos. Fiz a escolha certa.” 

Naquela ocasião, ele havia passado 
por três procedimentos cirúrgicos para 
tratar de sérios problemas cardíacos. Tam-
bém sofria de hipertensão, colesterol alto 
e diabetes, condições que o levavam a to-
mar quase duas dezenas de medicamen-
tos todos os dias. 

Almir estava decidido a viver muitos 
anos ainda. Só precisava de um apoio do 
seu plano de saúde, a Paraná Clínicas, em-
presa de medicina de grupo que atende a 
funcionários e aposentados de aproxima-

damente 900 empresas em todo o Brasil. 
A partir de então, ele passou a ser uma das 
6 mil pessoas a participar do programa 

Priori, de medicina preventiva e monito-
ramento de pacientes idosos ou com doen-
ças crônicas.

Bate, 
coração
Programa de monitoramento 
de grupos de risco contribui 
para a prevenção de doenças 
e a redução da reinternação 
de pacientes

ACESSO
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A gerente médica 
Karina Grassi afirma 
que a promoção 
do autocuidado 
é fundamental 
para o sucesso 
de programas 
preventivos em saúde

Com o monitoramento 
mais próximo dos 
grupos de risco, a Paraná 
Clínicas reduziu em 
50% a reinternação de 
doentes cardíacos e 
obteve um índice quase 
cinco vezes mais baixo 
do que a média nacional 
na realização de partos 
prematuros

Em média, Almir visita três vezes por 
mês um dos profissionais de saúde que o 
acompanham de perto: um geriatra, um 
cardiologista e uma psicóloga. Entre as con-
sultas, ele recebe telefonemas regulares da 
equipe de enfermagem para lembrá-lo de 
comparecer a exames e de tomar os medica-
mentos – que hoje são “apenas” seis por dia.

Esse monitoramento constante, como 
o próprio paciente classifica, também o 
ajudou a adotar uma nova dieta alimen-
tar – aboliu churrasco, comidas prontas, 
refrigerante e álcool – e a colocar em sua 
rotina a caminhada diária. Agora, os 72 
anos de vida pesam menos em suas costas.

PIONEIRISMO
A Paraná Clínicas, fundada em 1970, foi 
uma das primeiras operadoras do Brasil a 
usar o conceito de gestão da saúde. O foco 
é promover a prevenção, a mudança de 
atitudes e a adoção de hábitos saudáveis, 
oferecendo mais qualidade de vida aos 
beneficiários de seus planos empresariais.

A medicina preventiva leva a uma 
atenção especial aos grupos de risco, 
como idosos, gestantes, crianças e porta-

operadora, permite a redução dos custos 
assistenciais a partir da identificação pre-
coce de doenças.”

A identificação dos pacientes-alvo do 
programa é feita, principalmente, por 
médicos, que fazem o encaminhamento 
de acordo com os planos terapêuticos tra-
çados. Uma das vertentes desse trabalho 
visa evitar a reinternação de pessoas que 
passaram por cirurgias – principalmente 
as cardiológicas, como no caso de Almir 
Lagos. Segundo a Paraná Clínicas, a atua-
ção do Priori levou à redução de cerca de 
50% dos casos de reinternação.  

Outro resultado importante do progra-
ma foi a redução dos partos prematuros, 
isto é, realizados até 36 semanas de gesta-
ção. O índice de prematuridade entre as 
gestantes participantes do Priori é de 2,5%, 
enquanto no Brasil era de 11,5%, em 2016, 
segundo estudo da Escola Nacional de 
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz).

“Hoje vivo com tranquilidade e me sinto 
seguro com a minha saúde porque sei que 
estou sendo acompanhado por uma equipe 
nota 10, tanto na parte médica quanto na 
administrativa”, diz Almir Lagos. 

dores de doenças crônicas, como diabetes 
e hipertensão. A manutenção de hábitos 
saudáveis, o acesso à informação sobre 
saúde e a orientação médica profissional 
são grandes aliados na prevenção de doen-
ças, e, muitas vezes, auxiliam no diagnós-
tico precoce e na escolha do tratamento 
e acompanhamento adequados, podendo 
até salvar vidas.

Com base nessas premissas, a Para-
ná Clínicas criou, em 2012, o programa 
Priori, que abrange dez subprogramas 
destinados a grupos específicos. Seus ob-
jetivos são: monitorar e controlar a saúde 
e o bem-estar de pacientes crônicos, com-
plexos e idosos; informar e incentivar as 
boas práticas para uma vida saudável e 
com qualidade; acompanhar e monitorar 
a saúde e a gestação das futuras mamães; 
e promover a prevenção dos cânceres de 
mama, colo de útero, próstata e intestino.

“O Priori oferece assessoria multidis-
ciplinar e auxilia o beneficiário a identi-
ficar sua real necessidade, promovendo o 
autocuidado”, diz Karina Grassi, gerente 
médica da Rede Preferencial e Programas 
Médicos da Paraná Clínicas. “E, para a 
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A urgência da Telemedicina no Brasil 
EXEMPLOS BEM-SUCEDIDOS EM OUTROS PAÍSES MOSTRAM QUE ESTAMOS PERDENDO UMA  
OPORTUNIDADE DE AMPLIAR O ACESSO A ESPECIALISTAS E ECONOMIZAR COM TRATAMENTOS 

POR MICHAEL KAPPS*

Você já se perguntou onde estão os mé-
dicos especialistas no Brasil? Sim, 70% 
estão localizados nas regiões Sul e Su-

deste do país. Então, o que acontece com a res-
tante da população? Não há alternativa a não ser 
receber um atendimento precário e inadequado. 

Isso pode parecer complexo e com certeza 
é. Só que existem medidas simples para come-
çar a impactar a saúde das pessoas.  Já pensou 
se você tivesse um problema na pele e em vez 
de ir ao médico, pudesse só tirar uma foto? 
Um(a) dermatologista poderia analisar seu caso 
on-line e, se houvesse algum risco, marcar uma 
consulta presencial. Isso cortaria a necessidade 
de espaços físicos, pouparia seu tempo e ainda 
poderia agilizar seu atendimento. 

Infelizmente, isso não pode ser feito no Bra-
sil. A telemedicina só é permitida com um pro-
fissional nas duas pontas da comunicação pela 
resolução CFM 1.643/2002, que restringe con-
sultas por telefone ou internet. 

Em outros países, a prática já é amplamente 
realizada. No Reino Unido, por exemplo, esti-
ma-se uma redução de 52% da internação dos 
idosos – com um impacto de até 2% de econo-
mia do gasto total com saúde (fonte: Coalizão 
Saúde. 2017).  Claro que há questões envolvidas 
com o meio digital, como fraude médica e o ris-
co de segurança da informação. Mas isso tam-
bém é um problema no mundo “físico”. 

Especialmente no Brasil, em que o acesso 
à saúde é indicador claro de desigualdade so-
cial, a telemedicina poderia suprir problemas 
básicos de saúde. Nem é necessário usar dispo-
sitivos/aparelhos caros. Pode ser algo simples 
como um aplicativo ou chatbot no celular do 
próprio paciente ou, até mesmo, de um fami-
liar. Imagine um paciente se comunicando 
com uma equipe médica via aplicativo — en-
viando mensagens de texto, imagens, sinto-
mas, medidas. Nos EUA, pacientes crônicos já 

usam serviços assim, conhecidos como “coor-
dinated care model”. 

No Brasil, quase metade da população está 
com sobrepeso. Mais de 20 milhões sofrem de 
diabetes. Que tal usar “telenutrição”? Seria pos-
sível falar com nutricionista por meio de um 
smartphone, com preços bem mais acessíveis. 
Imagina ter um profissional para recomendar re-
ceitas que se encaixam na realidade econômica 
do paciente, ou alguém para “aprovar” escolhas 
de refeições ou ajudar na mudança de com-
portamento em geral? Nos EUA, isso se chama 
“health coaching”. Diversas pessoas usam diaria-
mente um “health coach” à distância e muitos 
realmente emagrecem e previnem doenças crô-

nicas por meio desse conceito de “telenutrição”.
 No EUA também é fácil de receber prescri-

ções de medicamentos. Um médico pode ligar 
para a farmácia e já deixar um recado para você 
pegar seu remédio. Inclusive, em algumas far-
mácias há um conceito de cabine de “telemedi-
cina”. O paciente entra em qualquer farmácia e 
encontra um tipo de “cabine”. Dentro dela há 
uma tela com uma câmera pela qual é realizada 
uma teleconsulta, além de algumas ferramen-
tas, como termômetro e medidor de pressão. O 
paciente, então, realiza um atendimento com 
um médico e já retira seu medicamento na 
farmácia, tornando a visita a uma clínica total-
mente desnecessária. 

Sabia que no Brasil mais de 12 milhões de pes-
soas têm depressão e 18 milhões têm transtorno 
de ansiedade? Suicídios acontecem por falta de 
tratamento. Mas, psicoterapia, um dos tratamen-
tos possíveis, ainda é muito caro ou praticamente 
inacessível para a maioria da população. Agora, 
imagine fazer terapia via videoconferência ou, 
melhor ainda, via mensagens de texto. Esse é o 
método preferido pelos jovens. Além disso, estu-
dos mostram que terapia por meio de mensagens 
de texto tem efetividade parecida e, em alguns 
casos, maior do que a presencial. Afinal, a rela-
ção pode ser mais “aberta” e mais constante. Nos 
EUA, a TalkSpace é um aplicativo de “telepsico-
terapia” usado por milhões de pessoas. Não é mais 
algo “inovador”, mas algo comum.

Por tudo isso, a prática de telemedicina não 
é só urgente no Brasil. A prática da telemedicina 
é uma grande oportunidade! Tanto do ponto de 
vista de milhares de vidas que demandam maior 
cuidado quanto do lado econômico de um enor-
me mercado não atendido.

MICHAEL KAPPS, ECONOMISTA RUSSO-CANADENSE 
FORMADO NA UNIVERSIDADE HARVARD (EUA), É 
COFUNDADOR DA TNH HEALTH E MILLENIUM DO ANO 
PELO GLOBAL STEERING GROUP FOR IMPACT INVESTING.

Especialmente no Brasil, em 
que o acesso à saúde é indicador 

claro de desigualdade social, 
a telemedicina poderia suprir 
problemas básicos de saúde
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