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O NOVO ROL DA ANS 
AMPLIA O ACESSO AO 
TRATAMENTO DA DOR PARA 
PACIENTE COM CÂNCER.
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ANEXO II
DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO

PARA COBERTURA DE
PROCEDIMENTOS NA SAÚDE

SUPLEMENTAR
(RN 465/2021)

54. MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DE EFEITOS 
ADVERSOS E ADJUVANTES RELACIONADOS A 
TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 

54.4 - TERAPIA PARA DOR RELACIONADA AO USO DE 
ANTINEOPLÁSICOS 

1. Cobertura obrigatória de analgésicos, opiáceos e 
derivados, de acordo com prescrição médica, para 
pacientes oncológicos com dor relacionada à patologia 
ou a seu tratamento. 

O propósito da Grünenthal é buscar medicamentos
e soluções eficazes, e melhorar vidas.
Inovação é nossa paixão, focamos todas as nossas atividades e 
esforços para atingirmos a nossa visão de UM MUNDO SEM DOR.

SAC da Grünenthal 

sac.br@grunenthal.com
latam.grunenthal.com

0800 205 2050
Material destinado a prescritores e dispensadores de medicamentos.
M-N/A-BR-04-21-0024 - Aprovado em Abril/21. Válido por 1 ano.
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M   ais do que manter em pauta as grandes discussões da saúde no Brasil e do 
setor suplementar, é fundamental aprofundar e avançar, propiciando que a 
pluralidade de vozes e pontos de vista se traduza em consensos e soluções 
reais e impacte positivamente a vida das pessoas.

Dessa vontade e da enorme necessidade de ampliar o acesso à saúde bucal de 
qualidade em nosso país, foi concebido o movimento Julho Neon – Salve o Sorriso 
Brasileiro. A Visão Saúde – assim como o Cristo Redentor e tantos outros monumentos, 
pessoas e instituições – abraçou a causa e apresenta uma matéria de capa a respeito 
do tema [1]. Além de refletir a grandiosidade de tudo o que foi construído até aqui, 
destacamos também o Pocket Simplo deste ano e as discussões mais atuais envolvendo 
os planos odontológicos.

Falamos também dos 25 anos da Associação Brasileira de Planos Odontológicos 
(Sinog) e contamos a história de um atendimento humanizado e acolhedor que fez a 
diferença para que uma beneficiária de Fortaleza adquirisse uma nova consciência 
sobre os cuidados bucais [2].

Outra aniversariante desta edição é a Associação Brasileira de Planos de Saúde 
(Abramge), que completa 55 anos, em busca de mais acesso e sustentabilidade para 
a saúde suplementar. Ao desafio de dar continuidade a uma história de atuação 
consistente na defesa da saúde privada e do trabalho das operadoras e dos profissionais, 
somam-se o apoio, a confiança e as expectativas das associadas.

Mais um momento de grande atenção e trabalho é a revisão do marco legal da saúde 
suplementar, que já começou, na Câmara dos Deputados. Nós contamos a você, em 
reportagem desta edição, quais são os grandes temas a serem discutidos, sob o olhar de 
quem acompanha de perto o mercado, tanto de planos de saúde quanto odontológicos [3].

Planos esses que continuam sendo bem avaliados pelos usuários. A satisfação 
deles alcançou o maior índice na série histórica, conforme pesquisa do Vox Populi, 
realizada neste ano a pedido do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). O 
levantamento destaca também que quem não tem plano de saúde e odontológico deseja 
ter. São os dados mostrados o Raio X desta edição.

No Check Up, verificamos quais são os pilares do processo de avaliação de tecnologias 
em saúde, a partir de entrevista com uma das maiores referências no tema em nosso país, 
a médica oncologista e chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada em 
Saúde, do Ministério da Saúde, Maria Inez Pordeus Gadelha [4].

Boa leitura!

MUDANÇAS: MODO DE FAZER

[3]

[4]

[2]

[1]
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ACESSO E SUSTENTABILIDADE
Em seus 55 anos, a ABRAMGE vem se destacando pela atuação 
a favor do aprimoramento do sistema de saúde suplementar 
brasileiro, porém, mesmo com todo o amadurecimento do setor, 
ainda são necessários avanços para que os planos de saúde 
possam atender uma parcela maior da população

RESPEITO À LEI
Com o objetivo central de ampliar o acesso aos planos de saúde e 
melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados, a Câmara 
dos Deputados iniciou ampla reflexão e diálogo com a sociedade 
sobre aprimoramentos na saúde suplementar para a modernização 
do marco legal do setor no Brasil
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CAPA

SORRISO SAUDÁVEL  
O objetivo da campanha Julho Neon, idealizada pela 
SINOG, foi levar informação, gerar engajamento de forma 
lúdica e elevar o grau da importância dos cuidados 
bucais, despertando o sorriso tão marcante do brasileiro, 
que sorri mesmo diante de tamanhas dificuldades
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Somos pioneiros em

biossimilares no Brasil

porque queremos

oferecer aos pacientes

o melhor tratamento

contra cânceres e

doenças autoimunes,

além de ampliar o

acesso da população a

medicamentos complexos

e de alto custo.

Abril/2021

Mais
que acesso
a medicamentos,
vivemos a jornada 
do paciente para valer,
colocando-o no centro
de todas as nossas
decisões. 
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ABRAMGE QUESTIONA NA JUSTIÇA  
PARTE DO CÁLCULO DO REAJUSTE  
DOS PLANOS INDIVIDUAIS

A Associação Brasileira de Planos de 
Saúde (Abramge) entrou com ação 
na Justiça Federal do Rio de Janeiro, 

em agosto, contra o reajuste de -8,19% es-
tipulado pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) para os planos de saúde 
individuais. A Abramge questiona parte do 
cálculo e afirma que o percentual deveria ser 

de -6,91%. A inversão de um dos sinais da 
fórmula de cálculo do índice levou à discre-
pância de valores, mas a ANS não respon-
deu sobre esse argumento da Associação.

A diferença de 1,28 ponto porcentual 
tem um impacto negativo nas atividades das 
operadoras de planos de saúde, que já se-
rão fortemente prejudicadas com a situação 

inédita de um índice negativo, conforme ofí-
cio da Abramge enviado à ANS. Hoje, 85% 
das operadoras associadas da Abramge são 
de porte pequeno e médio.

Segundo a Abramge, em 124 empresas 
com cobertura para 1,5 milhão de beneficiá-
rios de planos individuais, a receita de men-
salidades em 2020 não cobre as despesas.

Inversão de um dos sinais da fórmula de cálculo do índice levou à discrepância de valores

VISÃO SAÚDE   JUL/AGO/SET 20216

NOTAS



Em audiência na Câmara, debatedores apresentam sugestões para baratear os custos da saúde suplementar

RELATOR DEVE APRESENTAR  
ATÉ O FIM DO ANO PARECER SOBRE  
MUDANÇAS NA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE

D e acordo com a Agência Câmara de 
Notícias, o deputado Hiran Gonçal-
ves pretende apresentar, até o fim do 

ano, seu relatório para o projeto de lei (PL 
7419/06) que faz mudanças na Lei dos Pla-
nos de Saúde. A matéria tem 248 projetos 
apensados e está sendo analisada por uma 
comissão especial criada em julho (veja 
mais na pág. 22).

O parlamentar afirma que um dos maio-
res desafios é construir um marco legal 

moderno, adequado e pactuado com todos 
os atores que participam deste mercado de 
quase 50 milhões de pessoas. Em uma das 
audiências públicas realizadas em agosto, 
o relator ouviu explicações de especialistas 
de diferentes entidades acerca dos reajus-
tes e sugestões para melhorar o serviço 
prestado ao consumidor a um preço justo.

Atualmente, o funcionamento de pla-
nos de saúde é regulamentado pela Lei 
9.656/98 e fiscalizado pela Agência Na-

cional de Saúde Suplementar (ANS). Hiran 
Gonçalves também lembra que, por contar 
com mais de 20 anos de existência, a lei não 
chegou a prever o tratamento da telemedici-
na, por exemplo, na saúde suplementar.

“Esse instituto, que se mostrou extrema-
mente necessário na pandemia que ainda 
enfrentamos, pode ser um excelente meio de 
otimizar os atendimentos das operadoras e 
trazer mais resolutividade e qualidade à as-
sistência aos beneficiários de planos”, diz.

7JUL/AGO/SET 2021   VISÃO SAÚDE

O relator Hiran Gonçalves em uma das audiências públicas realizadas pela comissão especial

“Esse instituto, 
que se mostrou 
extremamente 
necessário na 
pandemia que ainda 
enfrentamos, pode 
ser um excelente 
meio de otimizar os 
atendimentos das 
operadoras e trazer 
mais resolutividade e 
qualidade à assistência 
aos beneficiários de 
planos” 
HIRAN GONÇALVES
Deputado Federal pelo Progressistas
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RAIO X

QUEM NÃO TEM PLANO  
DE SAÚDE DESEJA TER
Entre quem já é beneficiário, índices de satisfação, recomendação e intenção  
de manter o plano atingem os melhores resultados da série histórica

VISÃO SAÚDE   JUL/AGO/SET 20218

A pesquisa do Vox Populi, realizada a 

pedido do Instituto de Estudos de 

Saúde Suplementar (IESS), mostra 

que os planos de saúde médicos e odon-

tológicos estão em alta. O levantamento 

ocorreu em abril de 2021, com o objetivo 

de captar a avaliação dos beneficiários so-

bre os serviços prestados e dos não bene-

ficiários a respeito das suas experiências 

e expectativas. A satisfação com o plano 

de saúde alcançou seu melhor índice na 

série histórica: 84% (veja gráfico abaixo). 

Os percentuais positivos de recomendação 

e de intenção de continuidade também são 

inéditos: 86% e 90%, respectivamente, 

na pesquisa realizada uma vez a cada dois 

anos desde 2015.

Quanto aos principais serviços utilizados, 

houve mudança em relação ao último estu-

do: consultas médicas apresentaram que-

da de 15 pontos percentuais (de 86% para 

71%), enquanto exames diagnósticos cres-

ceram 10 (de 78% para 88%). No geral, as 

razões para estar satisfeito estão relaciona-

das principalmente ao atendimento da equi-

pe técnica e a qualidade dos médicos.

Entre os não beneficiários, o preço e as 

condições financeiras são os principais mo-

tivos apontados para não terem um plano 

de saúde. Parcela expressiva (41,4%) já 

teve, mas foi demitida ou não pode mais 

pagar. É consensual a importância do plano 

(85%), sendo que a qualidade do atendi-

mento e a comodidade/conforto são as jus-

tificativas de alta incidência para aqueles 

que têm interesse, que são 66%. Quase um 

terço afirma não querer depender do SUS, 

pois considera a saúde pública precária e 

também aparece com destaque a seguran-

ça em caso de doença ou emergência.

A pesquisa, que incluiu pessoas de oito 

capitais e regiões metropolitanas, avaliou 

18%

7%

75%

2015

3,9MÉDIA

14%
6%

80%

4,0

2017
7%

14%

80%

4,0

2019

4%
10%

1%

84%

4,1

2021

MUITO 
SATISFEITO + 

SATISFEITO

MAIS OU 
MENOS 

SATISFEITO

POUCO +
NADA 

SATISFEITO

NS/NR

SATISFAÇÃO COM O PLANO MÉDICO SATISFAÇÃO COM O PLANO ODONTOLÓGICO

MUITO SATISFEITO + 
SATISFEITO

MAIS OU MENOS 
SATISFEITO

POUCO + NADA 
SATISFEITO

NS/NR

7% 4%

20%

8%

72%

13%
20%

8%

80% 72%

9%
1%

84%

2% 6%
8%

10%

82%

7%
12%13%

80% 86%

17%

2%

75%

2015

3,8MÉDIA

BASE

MÉDIA

BASE454 508 499 475 1583734 24

4,0 3,9 3,9 3,9 3,94,0 4,5

2017 2019 2021 2015 2017 2019 2021

BENEFICIÁRIO DE PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO BENEFICIÁRIO DE PLANO APENAS ODONTOLÓGICO



ENTRE OS NÃO BENEFICIÁRIOS, O PREÇO E AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS SÃO OS PRINCIPAIS MOTIVOS APONTADOS PARA  
NÃO TEREM UM PLANO DE SAÚDE. PARCELA EXPRESSIVA (41,4%) JÁ TEVE, MAS FOI DEMITIDA OU NÃO PODE MAIS PAGAR.
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também a percepção sobre a covid-19. A 

satisfação entre os beneficiários com sin-

tomas da doença atendidos pelo plano foi 

ainda maior que a média: 92%, chegando a 

100% no Rio de Janeiro e em Salvador (veja 
mais no gráfico acima). As maiores razões 

foram atendimento rápido/consulta (46%), 

diagnóstico rápido (22%) e agilidade na rea-

lização de exames (20%). Mais da metade 

dos não beneficiários (58%) afirma que se 

sentiriam mais seguros tendo um plano de 

saúde neste período de pandemia.

PLANOS ODONTOLÓGICOS
A satisfação com os planos odontológicos 

também é expressiva e atingiu seu maior 

patamar na série histórica: 83% em média 

(confira no gráfico na página ao lado). Os 

percentuais de recomendação (85%) e in-

tenção de manter o plano (89%) são igual-

mente crescentes e inéditos. Somados, os 

índices de alta fidelidade e fidelidade subi-

ram 13 pontos percentuais na comparação 

com os dados de 2019 (de 65% para 78%).

As principais razões para estar satisfeito 

são: não depender da saúde pública (42%) 

e ter segurança em caso de emergência ou 

se precisar de uma consulta odontológica/

prevenção (42%). Os atributos de imagem 

atingem índices superiores a 85% de ava-

liação positiva. Mais de 90% acreditam 

que ter um plano odontológico é essencial, 

que são atendidos quando precisam, que 

têm um atendimento de melhor qualidade 

e que se sentem mais seguros em caso de 

urgência e emergência.

Além disso, a maioria (82%) considera 

que as operadoras oferecem informações 

claras sobre os planos. Quanto à escolha 

da operadora, a qualidade dos profissio-

nais e o preço são os critérios prevalentes.

Quase um terço dos beneficiários dis-

se ter usado o plano durante a pandemia e 

uma minoria (12%) precisou interromper 

o tratamento neste período, seja por medo 

de se expor ou pelo afastamento do dentis-

ta por determinado período. Um percentual 

de 20% afirmou que o plano disponibilizou 

algum tipo de atendimento virtual, sendo o 

mais citado o aplicativo de celular para tirar 

dúvidas sobre o tratamento. A maioria dos 

não beneficiários gostaria de ter um plano 

odontológico (75%), principalmente alme-

jando rapidez e qualidade do atendimento.

NÃOSIM
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PELO PLANO DE SAÚDE?
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CAPA

A primeira edição do movimento Julho Neon  
deve entrar para a história ao iluminar o caminho  

para o acesso à saúde bucal no país

BRASIL NEON  PELO 
SORRISO  SAUDÁVEL

A coordenação do cuidado vem ganhando mais força, fé e 
foco do sistema de saúde suplementar brasileiro, nos últimos 
anos, para que verdadeiramente aconteça e não seja somen-
te um clichê. Gestores de planos de saúde e especialistas no 

setor são unânimes ao reconhecer a necessidade e urgência de comba-
ter a fragmentação do atendimento e os consequentes desperdícios.

A ideia nasceu na Associação Brasileira de Pla-
nos Odontológicos (Sinog) e foi conquistando cada 
vez mais associadas, dentistas, parceiros e apoiado-
res de dentro e fora do setor. Num país em que 14 
milhões de cidadãos já perderam todos os dentes 
e outros 34 milhões perderam 13 dentes ou mais, 
segundo o IBGE, a proposta de construir um mo-
vimento para ampliar o acesso à saúde bucal rapi-
damente foi percebida como necessária e urgente.

O Julho Neon – Salve o sorriso brasileiro mar-
cou a comemoração dos 25 anos da Sinog e foi 
concebido como um movimento inclusivo, aberto 
a todos os stakeholders, entre os quais políticos, 
entidades de dentistas, da indústria e comércio de 
produtos e serviços odontológicos. “Tenho certeza 
de que este movimento se tornará perene diante 
de sua importância e de todo o apoio que recebe-
mos”, disse o presidente da Sinog, Roberto Cury, 
durante o Pocket Simplo, versão on-line do tradi-
cional evento anual da entidade (veja mais na pág. 

15). “Também é uma resposta ao cenário da pan-
demia que, mesmo diante da crise, nos mostra que 
a saúde é o nosso bem mais precioso.”

O efeito neon representa o brilho irradiante 
do sorriso cuidado e chama a atenção das pessoas. 
Além disso, os tons grená, cor da Odontologia, são 
uma homenagem a todos os dentistas e à saúde 
bucal. Uma das sete maravilhas do mundo mo-
derno, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ficou 
neon ao vivo no encerramento do Pocket Simplo. 
Para chamar a atenção ao fato de que o país com 
mais dentistas no mundo tem uma saúde bucal 
precária quando se olha para o conjunto da popu-
lação, outros pontos emblemáticos do Brasil foram 
também iluminados com as cores da campanha 
ao longo do mês: o Congresso Nacional e a Torre 
da TV, em Brasília; a Ponte Estaiada e o Prédio da 
Fiesp, em São Paulo; além fachadas de sedes dos 
apoiadores, operadoras e outros que foram abra-
çando a campanha.
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O hit musical “Escovar, cuidar e sorrir!”, 
criado e interpretado por Jair Oliveira, embalou 
as ações do Julho Neon. “A música é uma forma 
lúdica, interessante e eficiente de levar mensa-
gens; fica na cabeça e mostra que a responsabi-
lidade e o cuidado podem ser divertidos, leves”, 
diz o cantor (saiba mais na pág. 12). O jingle foi 
desdobrado em um videoclipe produzido por 
Mateus Rigola, um dos maiores diretores do 
formato no Brasil, impulsionando o alcance das 
mensagens nas redes sociais.

O movimento também teve ações digitais 
dirigidas aos diversos públicos como fundos 
instagramáveis da campanha, figurinhas para 
WhatsApp, e-mails personalizados e cards para 
envio aos pacientes, entre outras, sempre com as 
cores e frases do Julho Neon. Os números mos-
tram que mais de 15 milhões de pessoas foram 
engajadas pelo conteúdo digital e um a cada três 
dentistas do Brasil foi impactado.

Outra frente do movimento foi o incentivo 
aos dentistas para que postassem depoimentos 
sobre sua atuação e convidassem os pacientes a 
conhecerem a iniciativa. “O papel do dentista 
na sociedade precisa e pode ser mais reconhe-
cido. O propósito é valorizar a nossa categoria e 
trazer luz para o benefício de um sorriso saudá-
vel”, explica Camila Von Muller, uma das idea-
lizadoras do movimento.

APOIO E PARCERIAS
A dificuldade de acesso ao tratamento dentário 
é contrastante com a posição do Brasil de país 
que concentra o maior número de profissionais 
dentistas do mundo e possui uma formação 
profissional reconhecida internacionalmente. 
Segundo o Center for World University Ran-
kings, o curso de odontologia da USP (Univer-
sidade de São Paulo) é o melhor do mundo, à 
frente de Harvard (EUA) e de Bern (Suíça). 
Completam o ranking dos cinco melhores 
cursos de odontologia a Unesp (Universidade 
Estadual Paulista) e a Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas).

“Se toda a cadeia trabalhar em conjunto, 
indústria, profissionais, técnicos de próteses, 
acadêmicos, convênios e governo, poderemos 
ter uma saúde bucal estruturada neste país, pois 
ainda é muito precária”, afirma Regiane Mar-
ton, diretora da Associação Brasileira da Indús-
tria de Dispositivos Médicos (Abimo), uma das 
apoiadoras do movimento.

Ela destaca que é a primeira vez que entra no 
calendário da fachada do Prédio da Fiesp, onde 
fica a Associação, uma ação falando de saúde 
bucal. “O tema ainda não é tão conhecido da 
população, mas temos que dar esse ponta-pé ini-
cial”, acredita. “Essa parceria entre projetos que 
se complementam é muito importante. A Abimo, 
embora tenha um projeto próprio, o Sorrir Muda 
Tudo, quando conhecemos o Julho Neon, vimos 
que é uma oportunidade de dar as mãos e am-
pliar a comunicação e o acesso à saúde bucal.”

Para Pablo Meneses, vice-presidente de Ope-
rações e Relacionamento da Qualicorp, uma das 
patrocinadoras do Julho Neon, movimentos como 
esse são fundamentais para conscientizar os bra-
sileiros ao redor do país sobre os cuidados com a 
saúde, principalmente a bucal. “Diante de um 
momento tão desafiador, temos cada vez mais cer-
teza do quanto é valioso um sorriso”, registra.

O vice-presidente da Associação Brasileira 
de Odontologia (ABO), Gustavo Gomes de 
Oliveira, frisa que, juntos, é possível mudar a 
cultura brasileira de procurar o dentista apenas 
na urgência e trazer os cuidados preventivos 
para um papel de destaque na Odontologia. 
“A ABO Nacional, como entidade representa-
tiva de classe, não poderia ficar de fora de um 
movimento que é a nossa essência: a inclusão”, 
diz. A ABO Minas Gerais também apoiou o Ju-
lho Neon, assim como a Associação Brasileira 
das Empresas de Odontologia (Abeo).

As redes sociais dos participantes do movi-
mento também foram povoadas por conteúdo 
e menções, incluindo a participação do público 
cantando o jingle e fazendo dancinhas com a fa-
mília. Uma das influenciadoras que se juntaram à 

O movimento 
também teve ações 
digitais dirigidas aos 
diversos públicos.  
Os números  
mostram que mais de 
15 milhões de pessoas 
foram engajadas pelo 
conteúdo digital e  
um a cada três 
dentistas do Brasil  
foi impactado

CAPA
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causa foi a Dentista Musical, Simone Cesar, que 
desenvolve um trabalho lúdico com as crianças 
para tornar o consultório um lugar de confiança, 
onde elas podem soltar a imaginação e brincar.

O objetivo do pilar digital do Julho Neon 
foi levar informação e gerar engajamento de 
forma lúdica para despertar o sorriso tão mar-
cante do brasileiro, que sorri mesmo diante das 
dificuldades, mas elevando o grau da impor-
tância dos cuidados bucais.

“Nesses quase 20 anos atuando como exe-
cutiva na área de planos odontológicos, sem-
pre sonhei em viver momentos como esse, em 
que a saúde bucal do brasileiro seria colocada 
em pauta, principalmente no que diz respei-
to à conscientização da sociedade sobre a sua 
importância”, conta Fernanda Ceneviva, su-
perintendente técnica da Sinog, comemoran-

do também que o deputado federal Luizinho 
apresentou um projeto de lei para oficializar 
o mês da saúde bucal. “O movimento Julho 
Neon veio para ficar”, vibra.

GANHANDO AS RUAS, AS ÁGUAS, OS CAMPOS
O movimento começou online e rapidamente 
ganhou dimensões ainda maiores, apoiando 
dois projetos sociais de alto impacto social na 
Odontologia: Doutores das Águas e Turma do 
Bem - TdB. Todo o lucro de itens disponíveis 
no e-commerce da campanha Julho Neon (ca-
misetas, canecas, ecobag, escova de dente de 
bambu, entre outros) foi doado aos projetos. 
Cada um deles recebeu um primeiro repasse 
de R$ 50 mil em um cheque simbólico duran-
te o Pocket Simplo. Mais de 35 mil itens já ha-
viam sido vendidos.

Jairzinho há tempos está ligado à 
causa da saúde bucal. Em 2016, 
havia doado a canção “O Sorriso” 
para a Turma do Bem, grupo de 
dentistas voluntários que atendem 
gratuitamente jovens em situação 
de vulnerabilidade social e mulheres 
vítimas de violência. A música foi 
composta em homenagem ao seu pai, 
o eterno Jair Rodrigues, na madrugada 
seguinte à sua morte, em 2014.

“O brasileiro é um povo 
reconhecidamente alegre e aberto ao 
sorriso, inclusive nas adversidades”, 
pontua Jair Oliveira. No entanto, lembra 
que a falta de cuidado com os dentes 
leva a dores, incômodos e implicações 
sociais negativas – um problema sério 
no Brasil. Essa preocupação também 

o motivou a gravar a música infantil 
“Prudente Pro Dente”, em 2019, como 
parte do terceiro volume dos “Grandes 
pequeninos”, projeto familiar dele, da 
atriz Tania Khalill, sua esposa, e das 
filhas Isabela e Laura.

O músico conta que se sentiu 
honrado com o convite para integrar 
o Julho Neon e ajudar a criar essa 
conexão com o público, inclusive 
com a possibilidade de viralização 
da letra nas redes sociais. O 
jingle “Escovar, cuidar e sorrir!”, 
interpretado por ele, tem arranjos 
da S de Samba e produção do Pedro 
Caldas e Diego Guimarães. “É uma 
honra para participar desse projeto, 
associando o cuidado com os dentes 
a leveza e felicidade”, afirma.

MÚSICO ACREDITA EM ASSOCIAR O CUIDADO 
COM OS DENTES À LEVEZA E FELICIDADE

A dificuldade 
de acesso ao 
tratamento dentário 
é contrastante com a 
posição do Brasil de 
país que concentra 
o maior número 
de profissionais 
dentistas do 
mundo e possui 
uma formação 
profissional 
reconhecida 
internacionalmente
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A expedição anual Doutores das Águas 2021 
visitou 30 comunidades ribeirinhas da Bacia 
Amazônica em julho com o barco iluminado de 
neon, disseminando informação também sobre 
a campanha. Os dentistas e demais profissionais 
voluntários atenderam cerca de 2 mil pessoas. 
“Quando iniciamos o trabalho, há dez anos, en-
contramos uma situação bucal absolutamente 
deplorável. Somente no primeiro ano, o dentista 
fez 800 extrações. Conhecemos crianças e jovens 
que nunca tinham visto uma pasta de dentes”, re-
corda o fundador Rubens de Almeida Prado.

“Hoje temos quatro salas odontológicas no 
barco ambulatorial, quatro dentistas trabalhando 
intensamente. Em certo momento, começamos a 
fazer próteses e tanto sorrisos apareceram, tantas 
vidas mudaram, tantas pessoas rejuvenesceram. 
Algumas delas já não tinham mais a musculatura 
ativa; depois de 30 anos sem dentes, precisamos 
ensiná-las a sorrir”, emociona-se.

Apesar dessa população permanecer vulnerá-
vel, a intervenção alcançouu resultados impres-
sionantes na saúde bucal. Mais de 350 crianças 
avaliadas ganharam medalhas por não desenvol-
verem cáries de um ano a outro e o número de 
próteses e restaurações vem crescendo, enquanto 
quase não são mais necessárias extrações.

Rubinho explica que o sorriso é um símbolo 
de alegria e de cuidado, na medida em que você 
sorri mais quando tem os dentes bem tratados. 
“Um projeto como o Julho Neon, que resgata 
essa importância através de um símbolo, que é 
o sorriso, tem possibilidade de gerar frutos muito 

importantes para a saúde”, considera. “A exemplo 
de outras iniciativas, como o Outubro Rosa, essa 
metodologia faz com que, em um mês, o maior 
número possível de pessoas conheça o tema e per-
ceba que há um desafio real de falta de higiene 
bucal”, continua, lembrando que os problemas 
bucais são uma entrada enorme de doenças e de 
perda de qualidade de vida e também custam 
caro para o país como um todo.

Os jovens carentes de 11 a 17 anos, que em 
breve poderão concorrer a vagas de emprego e 
oportunidades para iniciar sua vida profissional, 
são o foco Turma do Bem (TdB), formada por 
17 mil dentistas em todo o Brasil. Eles também 
prestam atendimento gratuito a mulheres víti-
mas de violência, que, infelizmente, tornaram-se 
mais numerosas durante a pandemia. “Nossos 
voluntários são extremamente engajados com a 
causa odontológica social e, de mãos dadas co-
nosco, abraçaram o Julho Neon e estão levando 
o movimento cada vez mais longe. Ver todo o 
movimento pela odontologia social nos motiva a 
continuar”, relata Fábio Bibancos, dentista, CEO 
e empreendedor social da ONG.

A Turma do Bem já ofereceu tratamento 
odontológico gratuito a mais de 81 mil pessoas. 
“Passei minha vida buscando soluções de acesso e 
falo com muita tranquilidade que os planos odon-
tológicos são uma delas. Milhares de pessoas só 
têm Odontologia por causa dos planos”, compar-
tilha Bibancos. “Precisamos pensar em cada vez 
mais soluções de acesso para que mais pessoas 
consigam chegar à cadeira de um dentista com 
uma odontologia de qualidade”, finaliza.

Mais uma ação marcante da campanha 
foi a entrada em campo do time do Flamengo, 
que tem uma das maiores torcidas e audiências 
do país, com a faixa do Julho Neon em um de 
seus jogos, com grande visibilidade para a causa 
da saúde bucal. “Seguiremos cumprindo o nosso 
compromisso de, por meio do mutualismo, pro-
mover o sorriso saudável da população. Quere-
mos e vamos salvar o sorriso brasileiro”, conclui 
Cury, presidente da Sinog.

“Seguiremos cumprindo 
o nosso compromisso 
de, por meio do 
mutualismo, promover 
o sorriso saudável da 
população. Queremos  
e vamos salvar o  
sorriso brasileiro” 

ROBERTO SEME CURY
presidente da Sinog

Uma ação marcante da campanha 
foi a entrada em campo do 
Flamengo com a faixa do Julho 
Neon, com grande visibilidade  
para a causa da saúde bucal

CAPA
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O Pocket SIMPLO, evento tradicional 
da Sinog, excepcionalmente realizado 
online por conta da pandemia, ocorreu 
no dia 15 de junho, com o tema central 
“Sorriso brasileiro, um patrimônio 
cultural – Como promover o acesso à 
saúde bucal e garantir tratamentos 
odontológicos de qualidade para a 
população”, com destaque para o Julho 
Neon (leia mais na pág. 10).

Embora a odontologia suplementar 
cresça a passos largos, tendo 
atualmente 27,6 milhões de 
beneficiários, esse índice ainda 
é tímido diante dos 209 milhões 
de brasileiros. “Ainda falta muito 
para que todos tenham acesso a 
tratamentos dentários de qualidade”, 
lembrou Roberto Cury, presidente da 
Sinog, durante o evento. “O número 
de beneficiários vem aumentando 
ininterruptamente ao longo das 
décadas e a nossa estimativa é de 
crescer 8% até o fim do ano. Esses 
dados nos mostram um indicativo 
muito importante: as pessoas querem 
cuidar da saúde e também do sorriso.”

A palestra inaugural foi do médico 
e comunicador Drauzio Varella, que 
falou sobre a importância de cuidar 
da saúde com um novo olhar frente à 
pandemia. Já com foco nos negócios, 
o Pocket SIMPLO trouxe Eduardo 
L’Hotellier, CEO e co-fundador 
do GetNinjas, que contou sua 
experiência em entender e atender as 
necessidades de um mercado cada 
vez mais competitivo.

O evento trouxe também outros 
temas relevantes nos dias de hoje, 
como o “Painel da Diversidade – 
Incluindo e diversificando: o papel 

das organizações na democratização 
do acesso à saúde”, que recebeu 
como palestrantes Glenda Moreira, 
especialista em Diversidade da IKIGAI 
Consultoria em Pessoas e Psicologia, 
e Maite Schneider, cofundadora 
da TransEmpregos e consultora de 
Inclusão e Diversidade.

RELACIONAMENTO HUMANIZADO
O debate do Pocket SIMPLO voltado 
ao segmento odontológico foi 
“Humanizando e valorizando o 
relacionamento das operadoras e redes 
credenciadas”. O consultor, professor 
e palestrante no mercado de saúde há 
20 anos Daniel Brito colocou que as 
operadoras precisam ser cada vez mais 
proativas em ouvir a rede credenciada, 
pois ali estão as respostas, já que os 
dentistas estão ao lado dos pacientes 
no dia a dia.

Também defendeu que elas 
devem oferecer informações, apoio 
e capacitação profissional. “Por 

sua vez, a rede credenciada precisa 
entender que o convênio é uma 
estratégia fundamental para trazer os 
pacientes para a sua cadeira; são seus 
parceiros”, salientou.

Patrícia Colombo, gerente de 
relacionamento da Amil Dental / UHG, 
concordou: “Nada melhor do que 
acolher, ir a campo, ter pesquisas, 
ouvir a voz do prestador e ser 
transparente nas nossas relações. 
Ninguém está em lados opostos. Temos 
o objetivo comum de levar acesso 
para a população que precisa; o que 
precisamos é chegar em consensos”.

Na visão de Marcos Costa, 
cirurgião-dentista, superintendente de 
gestão e diretor clínico da Odontoprev, 
para satisfazer o beneficiário é preciso 
satisfazer os dentistas. “Entender as 
suas necessidades e expectativas, 
dentro das limitações de mercado 
que se impõe. A palavra de ordem é 
união para aumentarmos o acesso da 
população à saúde bucal”, concluiu.

COMO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS  
DIVERSOS PÚBLICOS FOI DESTAQUE NO POCKET SIMPLO

Sede nacional da 
SINOG se coloriu em 
alusão ao Julho Neon
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HISTÓRIA E PERSPECTIVAS

Nascida antes da Constituição, do SUS e da ANS, entidade tem  
uma trajetória sólida na defesa da iniciativa privada na saúde

ABRAMGE CHEGA AOS  
55 ANOS BUSCANDO MAIS 

ACESSO E SUSTENTABILIDADE

Q 
uando a medicina de grupo teve início, ain-
da na década de 1950 – com médicos visio-
nários e pequenas organizações pioneiras – 
pela primeira vez operários, comerciários e 

prestadores de serviço passaram a ter atendimentos 
dignos, sem precisar depender das filas e das incer-
tezas da saúde pública. Promissora, a atividade cres-
ceu, começou a incomodar os defensores radicais da 
atuação do médico como profissional liberal e foi 
necessário que as novas empresas somassem forças 
e se posicionassem firmemente a favor da existência 
desse mercado. Assim nasceu a Associação Brasileira 
de Medicina de Grupo (Abramge), em 1966.

Voltando às lições de História do Brasil, a década 
anterior havia sido marcada pelo desenvolvimentis-
mo do presidente Juscelino Kubitschek. “O sistema 
público de saúde não tinha capacidade, como ainda 
não tem em várias regiões, de dar assistência com-
pleta. Então, a iniciativa privada começou a fazer 
isso a pedido das fábricas que foram abrindo em São 
Paulo, principalmente na região do ABC”, descreve 
Reinaldo Scheibe, ex-presidente da Abramge.

O Brasil se industrializava e a assistência mé-
dico-hospitalar surgia como o único benefício 
para os trabalhadores extensível aos familiares. 
O plano de saúde passou a fazer parte funda-
mental da função social das empresas, promo-
vendo a melhoria da saúde dos colaboradores e 
diminuindo as perdas de horas e dias trabalha-
dos. Materializava-se a filosofia das operadoras 
de conciliar a lógica social com a econômica, 
promovendo saúde e prevenindo doenças para 
investir e reinvestir permanentemente, aperfei-
çoando os serviços prestados.

A medicina de grupo ampliava o mercado 
de trabalho, não apenas para médicos, mas para 
enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais 
de saúde, trazendo perspectivas a profissionais 
que, isoladamente, não teriam condições de ter 
seus serviços, além daqueles contratados como 
funcionários nos serviços próprios dos planos. 
Seu rápido desenvolvimento também fazia sur-
gir novos grupos profissionais para atendê-la, in-
cluindo laboratórios e hospitais.
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Assim, a Abramge foi fundada para organi-
zar a medicina de grupo, fortalecer e defender 
a atividade e suas empresas médicas. O cenário 
político e econômico, com a ditadura militar, 
era bastante desafiador e se seguiu por muitos 
anos, ao tempo em que a população do país e 
suas carências aumentavam.

A CONSTITUINTE E OS NOVOS  
RUMOS DA SAÚDE
Instalada a Constituinte, em 1987, diretores 
da Abramge e do recém-criado Sindicato Na-
cional das Empresas de Medicina de Grupo 
(Sinamge), entidade patronal, dedicaram boa 
parte do seu tempo a frequentar Brasília, per-
correndo corredores de ministérios, antessalas 
governamentais, gabinetes de parlamentares 
e salas de Comissões do Congresso Nacional 
para levar subsídios aos constituintes. Um bri-
lhante trabalho que resultaria na Constituição 
de 1988 com seu artigo 199: “A assistência à 
saúde é livre à iniciativa privada”.

Reinado Scheibe começou a participar 
da Abramge naquela época. “Esta atuação da 
Abramge foi importante; caso contrário o se-
tor poderia ter sumido”, recorda, referindo-se 
à proposta dos movimentos sanitaristas de es-
tatizar totalmente a saúde no país. Como re-
sultado da mesma dedicação dos diretores da 
entidade, a liberdade para a iniciativa privada 
atuar também foi garantida na Lei Orgânica da 
Saúde, promulgada em 1990, quando nasceu o 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Logo depois, houve uma tentativa de restrin-
gir essa atuação aos seguros-saúde, o que acabou 
sendo refutado, não sem firme defesa do direito 
das empresas de medicina de grupo pela Abram-
ge. Ainda em 1990, foi criado o Conselho de 
Autorregulamentação das Empresas de Medi-
cina de Grupo (Conamge), com o objetivo de 
promover a regulamentação, fiscalização, regis-
tro e controle das operadoras que integravam o 
sistema de planos privados de saúde, também a 
partir de queixas e denúncias dos beneficiários. 

A iniciativa vigorou até a criação da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS), em 2000, 
que passou a ocupar esse espaço de regulação.

NOVAS NECESSIDADES 
E MAIS REPRESENTATIVIDADE
Buscando tratar mais especificamente das ques-
tões pertinentes ao segmento odontológico, a 
Abramge criou, em 1996, o Sindicato Nacional 
das Empresas de Odontologia de Grupo (Sinog), 
que completa 25 anos (veja mais na pág. 30) e 
tem uma nova identidade, passando a ser Asso-
ciação Brasileira de Planos Odontológicos, ainda 
que mantenha a sigla original. Estava completo, 
então, o atual Sistema Abramge/Sinamge/Sinog.

Outra atitude da entidade foi criar a Uni-
versidade Corporativa Abramge (UCA) para 
atender, com excelência, a demanda corpo-
rativa da saúde suplementar por educação de 
qualidade focada nas necessidades do setor. O 
primeiro curso ocorreu oficialmente em 2001, 
como resultado de um trabalho iniciado anos 
antes, com seminários e workshops voltados às 
operadoras de planos de saúde e odontológicos 
associadas. Registrada oficialmente em 2009, 
como uma associação civil, sem fins lucrativos, 
a UCA teve sua programação constantemente 
ampliada nessas duas décadas de atividade.

“A Abramge sempre foi muito ativa; nunca 
deixou de ter alguma movimentação e apresen-
tar novidades para o aprimoramento do setor, 
apesar dos grandes desafios”, diz Scheibe. Mais 
uma qualidade que ele atribui à entidade é 
agregadora, ao se referir ao diálogo e atuação 
conjunta em temas de interesse comum com 
as representações das seguradoras, autogestões 
e cooperativas médicas, segmentos que brota-
ram da medicina de grupo e ao lado dela com-
põem a saúde suplementar. Também lembra 
da fundação da Associação Latino-americana 
dos Sistemas Privados de Saúde (Alami), ainda 
em 1980. As parcerias e sinergias igualmente 
ocorreram e permanecem com outras entida-
des representativas da saúde.

“O sistema público 
de saúde não tinha 
capacidade, como 
ainda não tem em 
várias regiões, de dar 
assistência completa. 
Então, a iniciativa 
privada começou a 
fazer isso a pedido das 
fábricas que foram 
abrindo em São Paulo, 
principalmente na 
região do ABC”
REINALDO SCHEIBE
ex- presidente da Abramge

HISTÓRIA E PERSPECTIVAS
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A REGULAMENTAÇÃO 
E O DESAFIO DO ACESSO
É consenso que o Brasil tem medicina de 
ponta graças à iniciativa privada. A história 
dos 55 anos da Abramge confunde-se, natural-
mente, com a do crescimento dos planos de 
saúde. De maneira democrática e ética, a en-
tidade acolheu e apoiou operadoras de todos 
os portes e localidades para atender empresas 
de segmentos e tamanhos também diversos, 
além das pessoas físicas.

No primeiro ano do marco regulatório do 
setor – a Lei 9656, de 1998 – houve quase 50 
medidas provisórias alterando as regras do 
mercado, média de uma por semana, o que 
exigiu um esforço muito grande das entidades 
representativas de planos de saúde. As opera-
doras tiveram dificuldades para se adaptar ao 
rigoroso nível de regulação, que comprometia 
o crescimento, trazia enorme burocracia e alto 
custo regulatório, inclusive fazendo sucumbir, 
ao longo dos anos, as menores e aquelas não 
tão equilibradas.

Mesmo com todo o amadurecimento do 
setor e da regulação ao longo dessas mais de 
duas décadas, avanços ainda são necessários e 
a Abramge continua a defender caminhos para 
que as operadoras atendam a demanda reprimi-
da da população por uma assistência básica de 
qualidade, ainda mais diante do severo contex-
to econômico brasileiro pré-pandemia, que se 
agravou ainda mais desde o ano passado com 
todas as perdas causadas pelo novo coronavírus.

“É preciso criar mecanismos para que o siste-
ma seja cada vez mais inclusivo e as pessoas que 
hoje estão fora da saúde suplementar consigam 
pagar. Nosso propósito é esse: acesso e sustenta-
bilidade; entregar cuidado de qualidade para um 
número cada vez maior de pessoas. Não quere-
mos entregar um produto cada vez maior para 
cada vez menos gente”, explica o atual presiden-
te da Abramge, Renato Casarotti. “Ao promover 
e dar assistência à saúde de mais beneficiários, 
reduziremos o peso sobre o SUS para que, com 

os mesmos recursos, possa atender melhor as pes-
soas que dependem da saúde pública.”

Casarotti reconhece que os consumidores 
querem cada vez mais cuidados pagando menos, 
o que considera muito legítimo. Por sua vez, os 
prestadores também querem receber mais pelos 
seus serviços, o que também é legítimo. “Nós, 
das operadoras, tentamos administrar essa equa-
ção de forma a conseguir atender a todos e ainda 
abrir espaço para trazer mais pessoas”, esclarece.

Segundo o presidente da Abramge, o mo-
mento de transformação provocado pela pande-
mia é propício para um debate mais amplo e 
transparente em torno do desafio de promover 
acesso à saúde de maneira sustentável. Para isso, 
é necessário elevar o nível de confiança entre 
os atores do setor: “Precisamos tirar os escudos 
de cada elo da cadeia, buscando fugir de uma 
narrativa, que é muito perigosa, de vencedores 
e vencidos; conseguiremos avançar se quebrar-
mos essa dinâmica.”

A atenção aos desafios de todas as operadoras 
associadas também é uma marca da Abramge 
nesses 55 anos. O suporte técnico, econômico, 
jurídico, legislativo e de comunicação oferecido 
a elas é primordial, tanto para as maiores, em 
relação ao protagonismo como representante 
institucional do setor, quanto para as médias 
e pequenas, cujas estruturas são mais enxutas. 
“Ao mesmo tempo em que estamos discutindo 
um determinado tema setorial abrangente, com 
impacto em milhões de pessoas e de bilhões de 
reais, apoiamos uma operadora em uma ques-
tão tática, específica, com a agência reguladora, 
por exemplo”, ilustra Casarotti.

Neste ano, a Abramge conquistou a certifica-
ção ISO 9001:2015, demonstração de excelência 
operacional e de aprimoramento da sua gover-
nança. A certificação ISO 9001 é reconhecida in-
ternacionalmente e garante os melhores padrões 
na prestação de serviços e condução da missão da 
instituição. “Somos uma entidade viva e dinâmi-
ca e nossa bússola são o acesso e a sustentabilida-
de”, define o presidente.

“É preciso criar 
mecanismos para  
que o sistema seja 
cada vez mais 
inclusivo e as pessoas 
que hoje estão fora  
da saúde suplementar 
consigam pagar. 
Nosso propósito 
é esse: acesso e 
sustentabilidade; 
entregar cuidado de 
qualidade para um 
número cada vez 
maior de pessoas. Não 
queremos entregar 
um produto cada vez 
maior para cada vez 
menos gente”
RENATO CASAROTTI
presidente da Abramge
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HISTÓRIA E PERSPECTIVAS

ABRAMGE POR SUAS ASSOCIADAS
Líderes de operadoras representadas na atual diretoria da Associação comentam a atuação da aniversariante

“Antes mesmo da Amil nascer e do mercado de saúde suplementar ser regulado, 
a Abramge já existia, com a proposta de organizar e propagar o sistema privado 
de prestação de serviços médicos, com eficiência e qualidade. Como associados 
à Abramge, temos a confiança de que a entidade está presente em diálogos 
com todos os setores da sociedade brasileira, de forma técnica e equilibrada. 
Seu trabalho é fundamental para o fortalecimento do setor, ao reunir empresas 
de portes diferentes, mas todas em busca do mesmo objetivo: tornar a saúde 
suplementar cada vez melhor e mais acessível.”

EDVALDO VIEIRA, CEO da Amil

“A credibilidade que as operadoras de saúde têm hoje na sociedade brasileira 
se tornou realidade – e segue em contínuo fortalecimento – a partir da 
contribuição efetiva da Abramge. A entidade lidera as principais bandeiras das 
operadoras de saúde com o objetivo de atingir o bem comum, beneficiando 
as empresas e os profissionais da área, em sintonia com a permanente melhora 
no atendimento à população. Além disso, fomenta o crescimento sustentável 
do setor, orientando seus associados quanto às melhores práticas de gestão e 
movimentações do mercado.”

FRANCISCO ANTONIO SANTA HELENA, fundador e presidente do Conselho de Administração do CCG Saúde

“No ano em que a Abramge comemora seus 55 anos, nós, operadoras que fazemos 
parte da associação, tivemos uma oportunidade única de cumprir com o nosso 
papel social e missão de acolher e cuidar das pessoas com todo carinho possível 
no enfrentamento da pandemia. Portanto, se faz necessária, mais do que nunca, 
a função institucional da Abramge em fomentar e encontrar alternativas para que 
as operadoras possam oferecer seus serviços, cada vez mais, a uma parcela maior 
da população brasileira, tendo em vista que ter acesso a plano de saúde é um dos 
maiores desejos dos brasileiros.”

JORGE PINHEIRO, presidente do Sistema Hapvida
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“A Abramge teve papel decisivo na representação do setor e na promoção da 
sua expansão em todo o Brasil. Uma atividade regulamentada e tão complexa 
como a saúde suplementar necessita de uma sólida estrutura associativa para 
defesa dos interesses dos empreendedores, interação com a sociedade e com 
o poder público. Espero que a Abramge continue a aperfeiçoar o seu modelo 
de atuação, que vai muito além da defesa dos interesses dos empreendedores, 
pois inclui esclarecimentos à sociedade usuária de um serviço de natureza 
essencial, como é saúde suplementar.”

JORGE OLIVEIRA, diretor administrativo financeiro da Promédica

“A Abramge acompanhou de perto a evolução do setor, apoiando 
reinvindicações e atuando na defesa do setor para garantir seu desenvolvimento 
sustentável. Sua relevância na sociedade deve-se ao respeito e à credibilidade 
que conquistou graças à ética e ao comprometimento daqueles que ajudaram 
a construir sua história nos últimos 55 anos. O excelente desempenho da 
associação no papel de representação do setor dá mais segurança na atuação 
das operadoras no país, já que as empresas recebem o suporte institucional para 
seus pleitos junto ao governo e demais instituições.” 

IRLAU MACHADO FILHO, presidente do Grupo NotreDame Intermédica

“A Abramge tem sido fundamental na defesa do setor de planos de saúde, 
visando o equilíbrio do mercado e das relações e, mais recentemente, também 
como órgão de apoio técnico às operadoras. A associação permite acesso às 
pequenas, médias e grandes operadoras, conferindo igualdade na representação 
das empresas de medicina de grupo. Para o futuro, espero uma entidade 
que se profissionalize cada vez mais, contribua para o desenvolvimento de 
suas associadas e influencie positivamente a regulação do setor e a dinâmica 
concorrencial.”

MARCELO SANCHES DIETRICH, diretor executivo da Doctor Clin
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Câmara dos Deputados inicia ampla discussão com a sociedade  
sobre aprimoramentos necessários na saúde suplementar

CHEGA O MOMENTO  
DE CONSTRUIR  

UMA LEI RESPEITADA  
PARA O SETOR

Está sendo iniciado um processo de reflexão e diálogo para atualizar o mar-
co legal da saúde suplementar no Brasil. A Lei 9656 em vigor já tem 23 
anos, período em que ocorreram profundas mudanças no país e no setor. 
Foi instalada uma comissão especial na Câmara dos Deputados, por ini-

ciativa do presidente da Casa, Arthur Lira, para deliberar sobre o tema. A partir de 
agosto, terá início uma longa pauta de discussões com o objetivo central de ampliar 
o acesso aos planos de saúde e melhorar a qualidade dos serviços prestados, adaptan-
do a legislação aos interesses da sociedade e à nova realidade econômica.

MARCO LEGAL

De acordo com Marcus Pestana, assessor especial da 
presidência da Associação Brasileira de Planos de Saú-
de (Abramge), há uma percepção de que é preciso um 
novo marco legal para a saúde suplementar, um setor 
importante da economia, responsável por cuidar da 
vida de 48 milhões de brasileiros. “O país passa, nos 
últimos anos, por uma série de reformas macroeconô-
micas necessárias para remover os obstáculos ao desen-
volvimento econômico e social, como a previdenciária, 
trabalhista, tributária e administrativa, algumas já apro-
vadas e outras em discussão”, contextualiza. A intenção 
é remover os gargalos para atrair investimentos, gerar 
emprego e renda e modernizar a economia brasileira.

Neste contexto, existem também as reformas mi-
croeconômicas, sendo a da saúde suplementar uma 
delas. Em 2017, já houve uma tentativa de revisão 
do marco legal, que acabou não avançando por uma 
série de motivos da conjuntura política da época. 
Desde aquele tempo, já se somavam mais de 200 
projetos de lei a respeito do tema a serem analisados 
conjuntamente, o chamado “blocão”. “Essa agenda 
de trabalho da Comissão deve implicar na realização 
de muitos debates e audiências públicas para que se 
levantem subsídios e o relatório possa ser configura-
do com um conhecimento profundo da realidade”, 
prevê Pestana.
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MARCO LEGAL

Para Angelica Carlini, professora e advo-
gada que estuda o setor, existem necessidades 
diferentes hoje daquelas que a lei contempla. 
O economista social e de saúde internacional 
André Medici concorda: “Desde 1998, muita 
coisa mudou nos requerimentos de gestão, 
organização, garantia de acesso e benefícios 
oferecidos pelos planos de saúde em todo o 
mundo, requerendo um arcabouço legal e 
normativo compatível com a nova realidade”.

Segundo Medici, uma reforma da Lei 
9656 e nas funções da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), instituída pela Lei 
9961, de 2000, para torná-las compatíveis com 
os requerimentos assistenciais e tecnológicos 
da atualidade é mais que necessária. Carlini 
relata que o atual marco legal raras vezes é 
citado nas decisões judiciais, que se baseiam 
mais no Código de Defesa do Consumidor. 
Ela acrescenta que a 9656 é pouco respeitada 
pelo próprio agente regulador, que criou nes-
sas duas décadas mais de mil normativos in-
fralegais, transformando o regramento numa 
imensa colcha de retalhos.

“O Judiciário não quer saber de norma in-
fralegal”, observa a advogada. “Espero que, ao 
final desse processo legislativo, tenhamos uma 
nova lei que beba na fonte da experiência vivi-
da ao longo de todos esses anos, incorporando 
inclusive muitas das excelentes resoluções que a 
ANS criou, para ser, enfim, concreta e respeita-
da.” Em relação à odontologia de grupo, a expec-
tativa é a mesma. Depois de anos de pleito da 
Associação Brasileira de Planos Odontológicos 
(Sinog), a Agência criou, em 2020, um grupo 
de trabalho para discutir o aprimoramento das 
regras no contexto específico desse mercado. “As 
discussões estão sendo produtivas e precisam 
também ser consideradas na nova lei”, defende 
Gilberto Bosco, consultor de práticas em legisla-
ção e sistemas de saúde suplementar.

Na sequência, você confere alguns olhares 
sobre os principais temas a serem discutidos na 
construção do novo marco legal.

PAPEL DA SAÚDE SUPLEMENTAR
Na visão do economista André Medici, a saú-
de suplementar tem uma função essencial: 
prover e organizar os serviços de saúde Brasil 
para os indivíduos ou empresas que voluntaria-
mente desejam pagar por um plano de saúde. 
“Graças a ela, quase um quarto da população 
brasileira tem um sistema de saúde que atende 
suas necessidades, aliviando fortemente as de-
mandas ao Sistema Único de Saúde (SUS)”, 
destaca. “Dadas as deficiências do SUS, ter 
um plano de saúde, segundo pesquisa realiza-
da pelo IBOPE-Inteligência em dezembro de 
2020, é o terceiro maior desejo de consumo 
do brasileiro, depois de ter mais acesso à edu-
cação e à casa própria.”

Medici lembra, no entanto, que a maioria 
da população brasileira não tem condições de 
pagar pelos planos nem tem proteção institu-
cional de um empregador para contar com o 
benefício. “Alguns Estados e Municípios fa-
zem o melhor que podem para inovar e con-
tornar as barreiras existentes no SUS, buscan-
do parcerias público-privadas e inovações no 
sistema de pagamento aos provedores. Mas es-
sas experiências ainda não são representativas 
do sistema e mudanças profundas deveriam 
ser implantadas para tornar o SUS um sistema 
eficiente e sustentável para os cidadãos brasi-
leiros”, pontua.

O assessor especial da presidência da 
Abramge, Marcus Pestana, ressalta que a saú-
de suplementar tem um papel essencial que se 
comunica com o próprio desenvolvimento do 
sistema público, na medida em que, ao absor-
ver o cuidado de 48 milhões de vidas brasileiras, 
permite ampliar as pessoas atendidas na esfera 
pública: “A ação do setor alivia as pressões sobre 
o SUS diante do desafio histórico em relação 
à carência de recursos, no momento em que o 
Brasil atravessa uma profunda crise fiscal”.

Pestana elenca áreas nas quais a saúde su-
plementar pode contribuir muito com o SUS 
por meio de soluções de processos gerenciais 

“Desde 1998, muita 
coisa mudou nos 
requerimentos de 
gestão, organização, 
garantia de acesso e 
benefícios oferecidos 
pelos planos de saúde 
em todo o mundo, 
requerendo um 
arcabouço legal e 
normativo compatível 
com a nova realidade” 

ANDRÉ MEDICI
Economista, doutor em história 
econômica e economista de saúde 
sênior do Banco Mundial
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Segundo o economista André Medici,  para tornar os planos de saúde mais acessíveis, do ponto de vista estrutural, 
é necessário desenhá-los e negociá-los de acordo com as condições demográficas, sociais, financeiras e 
epidemiológicas de cada família ou indivíduo, e não mediante um pacote uniforme e impessoal de serviços

para a atenção à saúde das pessoas: integração 
dos sistemas de informação, ferramentas de 
tecnologia de gestão, protocolos clínicos e sis-
temas de regulação de acesso. “Há um vasto 
campo de interesses comuns em que pode ha-
ver interação.”

O consultor Gilberto Bosco frisa haver en-
traves na legislação atual para a democratização 
do acesso à saúde bucal, embora a odontologia 
brasileira seja pujante no cenário mundial, 
destino inclusive de turismo odontológico. 
“Será salutar discutir meios para que as opera-
doras, já capilarizadas nas cidades brasileiras, 
possam oferecer odontologia de qualidade via 
SUS”, defende. “As operadoras têm a expertise 
de fazer com que o atendimento odontológico 
chegue a mais pessoas com maior eficácia na 
utilização do recurso público”, afirma.

Angelica Carlini tem a percepção de que o 
trabalho conjunto entre os sistemas passa mais 
por mudanças culturais do que legislativas. 
“Ainda há uma parcela das lideranças da saúde 

pública que não se conforma com a saúde priva-
da. Essa ‘demonização’ feita por alguns setores 
precisa ser debatida para a construção de pontes 
no relacionamento dessas duas formas de aten-
der a saúde”, reflete a advogada e professora.

NOVAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO DO ACESSO
O economista André Medici ensina que, para 
tornar os planos de saúde mais acessíveis, do 
ponto de vista estrutural, é necessário desenhá-
-los e negociá-los de acordo com as condições 
demográficas, sociais, financeiras e epidemio-
lógicas de cada família ou indivíduo, e não 
mediante um pacote uniforme e impessoal de 
serviços, como se tem hoje pelos limites da le-
gislação. Ao considerar o cuidado à saúde ne-
cessário, cortando custos atuariais supérfluos 
do valor das mensalidades, é possível ter planos 
mais inclusivos.

Carlini salienta que as poucas formas de 
atendimento permitidas por lei fizeram surgir 
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“A ação do setor alivia 
as pressões sobre o 
SUS diante do desafio 
histórico em relação à 
carência de recursos, 
no momento em que 
o Brasil atravessa uma 
profunda crise fiscal”

MARCUS PESTANA
Assessor especial da  
presidência da Abramge
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MARCO LEGAL

um mercado à margem da regulamentação, 
onde consultas e exames a preços populares 
são oferecidos sem garantias, numa concor-
rência desleal. “A experiência comprova ser 
necessária uma segmentação muito maior do 
que aquela que temos na Lei 9656”, diz. “Em 
todas as áreas vê-se que, quanto maior a ofer-
ta de serviços, maior é o acesso. A ampliação 
das possibilidades vai atrair pessoas de todas as 
classes sociais e econômicas.”

Sobre o receio de que os cidadãos, diante 
de diferentes opções, não entendam o que es-
tão contratando exatamente, Carlini é enfática 
ao responder que nunca foi tão fácil chegar às 
pessoas e nos comunicarmos com elas: “Os 
recursos digitais possibilitam que essas infor-
mações sejam bem explicadas, não só em texto 
como em vídeos. Já é comum, por exemplo, 
vermos analfabetos funcionais assinantes de 
serviços. O setor tem todas as condições de 
criar os conteúdos e ferramentas necessárias 
para permitir a compreensão do beneficiário 
sobre as diferenças entre os planos”.

Economista sênior de saúde do Banco Mun-
dial de 2008 a 2020, André Medici recorda que 
essa dinâmica não precisa se restringir ao mo-
mento da contratação. “O rol de procedimen-
tos a serem cobertos para cada família pode ser 
revisto periodicamente, porque as necessidades 
mudam ao longo do ciclo de vida e isso influen-
ciaria o valor dos planos”, esclarece.

Gilberto Bosco também identifica a ne-
cessidade de maior diversidade na oferta de 
planos odontológicos. “É preciso um plano 
inicial de cobertura mais abrangente do que o 
atual e, ao mesmo tempo, acessível para uma 
grande demanda reprimida da população”, as-
sinala. Planos mais extensos, com ortodontia 
e exames laboratoriais, exemplifica, seriam 
igualmente bem-vindos na lei.

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DOS CONTRATOS
A professora e advogada Angelica Carlini con-
sidera não haver condições de construir uma 

nova legislação sem que o Parlamento entenda 
quais são os alicerces da saúde suplementar, 
como o princípio do mutualismo e a lógica da 
sinistralidade, para que exista equilíbrio econô-
mico-financeiro nos contratos. “Respeitar nor-
mas técnicas e econômicas requer um conhe-
cimento mais aprofundado do assunto”, alerta.

Ela explica que toda vez que se expande a 
cobertura, a decisão repercute nas mensalida-
des e no fundo dos beneficiários, afastando os 
mais jovens e os que estão em dificuldade de 
pagar. “Fazer uma cópia do SUS – tudo para 
todos – sem pensar na base de sustentação da-
quela oferta é gravíssimo, mas frequentemente 
ocorre por conta do forte apelo populista.”

Pensando em soluções, André Medici su-
gere que a ANS tenha um sistema de informa-
ções que garanta o máximo de transparência 
nos dados financeiros e na determinação dos 
custos incorridos pelas operadoras. A Agência 
poderia eleger algumas operadoras representa-
tivas dos distintos segmentos do mercado da 
saúde suplementar para fazer um painel de 
acompanhamento de seus resultados financei-
ros em sintonia fina, bem como das projeções 
de elevação de custos no ano em curso.

Com base no comportamento dos custos 
e prêmios das operadoras acompanhados pela 
ANS, continua Medici, o órgão regulador defi-
niria uma faixa de reajustes “adequada” como 
base para os beneficiários e as empresas nego-
ciarem individual ou corporativamente o valor 
dos reajustes de seus planos. Ao mesmo tempo, 
a Agência poderia ter um centro de inovações 
– similar ao que a Kaiser Permanente fez ao 
criar o Garfield Center in Oakland, Califórnia 
– que tenha por objetivo disponibilizar solu-
ções e instrumentos para reduzir custos e au-
mentar os resultados alcançados pelos planos 
de saúde para as pessoas cobertas.  

Os planos odontológicos, que são o terceiro 
benefício mais pedido pelos funcionários das 
empresas, têm tido diminuição de preços, segun-
do Gilberto Bosco, em função da oferta crescen-
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“É preciso um plano 
inicial de cobertura 
mais abrangente 
do que o atual e, 
ao mesmo tempo, 
acessível para uma 
grande demanda 
reprimida da 
população. Planos 
mais extensos, com 
ortodontia e exames 
laboratoriais seriam 
igualmente bem-
vindos na lei.” 

GILBERTO BOSCO
Consultor de práticas  
em legislação e sistemas  
de saúde suplementar
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te e concorrência. Uma das propostas lembradas 
por ele é ampliar o prazo mínimo de permanên-
cia no plano, com diminuição do valor da men-
salidade depois de 12 meses. A ideia é presentear 
a fidelidade e, ao mesmo, valorizar as consultas e 
procedimentos de prevenção, evitando que a pes-
soa procure ou mantenha o plano apenas quando 
apresenta um problema de saúde bucal.

INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS
Pestana adverte que este é um aspecto-chave no 
mundo inteiro para os sistemas de saúde. “As 
pessoas costumam vibrar no Brasil quando sai 
uma decisão judicial favorável à cobertura de 
uma terapia que não está no rol, como se tivesse 
havido prejuízo para a operadora, mas a verdade 
é que o prejuízo é somente do conjunto de be-
neficiários”, desmistifica Angelica Carlini.

A expectativa da advogada é que o novo mar-
co resolva os problemas que foram detectados, 
ao longo do tempo, e precisam ser resolvidos. 
“Esse é o momento de discutirmos os critérios 
e começarmos a resolver as coisas juntos, como 
na proposta de uma só agência para avaliação de 
tecnologias em saúde [ATS] no país”, comenta 
(veja mais sobre o tema na pág. 28).

Por sua vez, Medici não acredita em solu-
ções únicas. “O governo e a ANS deveriam utili-
zar estruturas já existentes ou estimular o desen-
volvimento de novos institutos de ATS para que 
houvesse concorrência nesta área. Com base na 
diversidade de opiniões e análises e também na 
experiência internacional, poderiam estar aptos 
a tomar decisões sobre o uso de tecnologias cus-
to-efetivas no país”, entende.

A RELAÇÃO COM A CADEIA PRODUTIVA DA SAÚDE
O principal avanço neste relacionamento, para 
André Medici, será mudar do pagamento por 
volume de serviços prestados para remunera-
ção baseada em resultados ou valor. A advoga-
da Carlini observa que a inflação médica está 
cada vez mais descolada da inflação básica no 
Brasil: “A situação está tão complexa que todos 

perdem se não existir um diálogo colaborativo 
entre as fontes pagadoras e os prestadores”.

O economista e ex-membro do Banco Mun-
dial projeta que vieram para ficar os modelos de 
compartilhamento de risco, em que prestadores, 
operadoras, pacientes, fornecedores de insumos, 
laboratórios e farmacêuticas participam do dese-
nho dos processos e assumem sua responsabilida-
de nos desfechos em saúde.

“A sensação é que ou a cadeia produtiva 
passa a atuar mais consonância com os desafios 
enfrentados pelas fontes pagadoras ou teremos 
que mudar radicalmente a proposta da saúde su-
plementar”, sentencia Angelica Carlini. “Seria 
muito oportuno que a legislação fixasse princí-
pios e diretrizes a serem rigorosamente seguidos 
pelos prestadores e que favorecessem o diálogo.”

Se fosse possível atender a demanda repri-
mida por saúde bucal, oferecendo o que a po-
pulação precisa minimamente, “naturalmente 
aumentaria o trabalho para os cirurgiões-den-
tistas, que acionariam mais toda a cadeira pro-
dutiva da odontologia”, destaca Gilberto Bosco.

EFICIÊNCIA: COMO FAZER MAIS E MELHOR
Entre as diversas medidas possíveis, Angeli-
ca Carlini cita o maior uso de coparticipação 
e franquias. “Não são meios simpáticos, mas 
educativos para que as pessoas percebam que 
a inteligência e a moderação podem fazer toda 
a diferença no custo final”, coloca. A advoga-
da também vê espaço para que as empresas 
contratantes de planos de saúde dialoguem 
mais, institucionalmente, com as operadoras 
e os beneficiários. “Mecanismos de regulação 
precisam também estar mais bem tratados na 
legislação”, adiciona.

“Na odontologia suplementar, já temos uma 
eficiência boa, caso contrário muitas operado-
ras teriam sucumbido”, relata Bosco. “Ofertar 
outros serviços agregados que não temos hoje, 
sem que sejam obrigatórios, seria uma maneira 
de aumentar a percepção de valor para o pa-
ciente”, conclui.
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“A sensação é que ou a 
cadeia produtiva passa a 
atuar mais consonância 
com os desafios 
enfrentados pelas fontes 
pagadoras ou teremos 
que mudar radicalmente 
a proposta da saúde 
suplementar. Seria muito 
oportuno que a legislação 
fixasse princípios e 
diretrizes a serem 
rigorosamente seguidos 
pelos prestadores e que 
favorecessem o diálogo” 

ANGELICA CARLINI
Professora e advogada  
que estuda o setor de  
saúde suplementar
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A oferta aos pacientes de uma nova tecnolo-
gia em saúde – que pode ser um medicamen-
to, vacina, procedimento, produto ou qual-
quer outro tipo de terapia – depende de um 
processo de avaliação conhecido pela sigla 
ATS (Avaliação de Tecnologias em Saúde). 
A médica oncologista e chefe de gabinete 
da Secretaria de Atenção Especializada em 
Saúde (SAES), do Ministério da Saúde, Ma-
ria Inez Pordeus Gadelha, é uma das referên-
cias no tema e conversou com a Visão Saúde 
para explicar como ocorre essa avaliação. 

Ao explicar as premissas para a ATS 
(veja quadro), ela ensina que, combinando 
efetividade e eficiência, tem-se o chamado 
custo-efetividade, que ajuda a esclarecer a 
pertinência daquela tecnologia no que diz 
respeito à equidade: “É uma medida que 

a Conitec [Comissão Nacional de Incor-
poração de Tecnologias no SUS] e outras 
agências de gabarito adotam para fazer 
uma incorporação, porque não basta ser 
eficaz e efetivo; é preciso responder tam-
bém se aquele resultado compensa o gas-
to ou se posso aplicá-lo melhor de acordo 
com o custo-oportunidade, isto é, para 
cobrir outra necessidade da população 
que, com o mesmo recurso financeiro, 
tenho um resultado de custo-efetividade 
muito melhor”.

Maria Inez Gadelha explica que a equi-
dade é vista em avaliação geral de política 
de saúde. “Não faz parte da pesquisa da 
avaliação de tecnologia, mas nós geralmen-
te consideramos, porque temos que fazer 
para todos. O SUS é um sistema universal. 

Não se pode fazer uma incorporação, qual-
quer que seja o seu custo-efetividade, se a 
tecnologia não ficar disponibilizada para to-
dos que precisem dela”, pontua.

Um dos pilares da avaliação de tecnolo-
gias em saúde é a graduação do nível de 
evidência. A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) avalia a eficácia e a se-
gurança para fins de registro no país, o que 
pode ser feito a partir de um único estudo 
em que é aceito placebo como comparador, 
mesmo que já exista uma outra tecnolo-
gia para aquela indicação. Já no processo 
de ATS, é avaliada a efetividade, em que 
precisa necessariamente haver essa com-
paração com a terapia padrão para que a 
evidência seja considerada robusta. “É um 
processo objetivo, racional, que não en-

Baseada em evidências científicas, a ATS subsidia os gestores com  
informações objetivas para incorporar ou não uma nova tecnologia

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM  
SAÚDE PARA A TOMADA DE DECISÃO
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volve opinião. São cálculos matemáticos 
estatísticos que se faz a partir de medidas 
previamente definidas.”

O grau de evidência está muito relaciona-
do ao comparador utilizado. “O acaso está 
em tudo, inclusive na resposta terapêutica. 
Daí a importância das medidas objetivas 
da ATS para identificar possíveis vieses e 
interferências nos resultados obtidos”, co-
menta a médica. Inez acrescenta que, com 
base na avaliação da eficácia e eficiência 
dos subgrupos estudados, em alguns ca-
sos, é possível existir evidência suficiente 
somente para uma indicação mais restrita, 
que será incorporada. Havendo novas evi-
dências, pode ocorrer a ampliação dessa 
incorporação para mais indicações, confor-
me os perfis de pacientes considerados, ou 
até mesmo para outras doenças.

Para ilustrar o nível de confiança estatís-
tica e validade dos diferentes tipos de dados 
científicos, é utilizada a pirâmide de evi-
dências (veja ao lado). Na base dela, estão 
as mais fracas, em que há maior possibili-
dade de erros nos resultados, mas que são 
mais numerosas por serem mais simples e 
iniciais. No pico, está a revisão sistemáti-
ca com ou sem metanálise, em que todos 
os estudos publicados são levantados em 
várias bases de dados e selecionados con-
forme os critérios de qualidade mínima para 
a extrapolação dos resultados.

Outro pilar da ATS são as medidas de re-
sultados, como o risco relativo, o odds ratio e 
o hazard ratio. São medidas bem definidas, 
algumas delas de análise estatística atua-
rial. A especialista chama a atenção para o 
fato de que são cálculos complexos e que 
precisam ser analisados e comunicados de 
acordo com seu contexto, para que se evite 
um aumento proposital da percepção de re-
levância do benefício daquela tecnologia não 
condizente com a realidade.

Mais um pilar é o método de avaliação. “O 
melhor estudo é o que traz resultados e custos 
na comparação com outras opções terapêuti-
cas, o que chamamos de análise econômica 
completa, permitindo medir o benefício-cus-
to, a efetividade-custo e a utilidade-custo”, 
afirma. Esta última significa o quanto aquele 
resultado foi útil para o paciente. 

Segundo a chefe de gabinete da SAES, 
para incorporar tecnologia em um país con-
tinental, com uma população enorme, gran-
des diferenças regionais e mesmo intrarre-
gionais, é preciso considerar o seu grau de 
difusibilidade. “Não adianta incorporar uma 
tecnologia para ser exercida por uma única 
equipe, um único hospital. Também é preci-
so considerar a sustentabilidade dessa tec-
nologia ao longo do tempo”, reforça.

“Esses são os pilares que levam ao resulta-
do da avaliação de tecnologia em saúde para 
uma tomada de decisão, porque a principal fi-
nalidade da ATS é essa: dar subsídio técnico, 

racional, equilibrado, válido, crível e de quali-
dade para a tomada de decisão”, diz Inez.

Atualmente, para serem ofertadas na 
saúde pública, as novas tecnologias depen-
dem da análise e recomendação da Conitec, 
enquanto, para integrar o rol de cobertura 
obrigatória pelos planos de saúde, passam 
por um processo conduzido pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A 
especialista acredita que uma agência úni-
ca de finalidade pública seria um caminho 
para aprimorar a ATS como um todo no Bra-
sil, desde que fosse ética, isenta e livre de 
conflitos de interesse. “Não tem como os 
estudos de avaliação de tecnologia na saúde 
suplementar serem diferentes dos utilizados 
no SUS. Mas, infelizmente, apesar de um 
discurso de igualdade no Brasil, chega na 
hora todo mundo quer que o seu seja dife-
rente do outro. Essa estrutura de segrega-
ção impede que as pessoas tenham direitos 
iguais realmente”, observa. 

GRADUAÇÃO DO NÍVEL DE EVIDÊNCIA
CONFIANÇA E VALIDADE

I. 
REVISÃO 

SISTEMÁTICA
COM OU SEM 
META-ANÁLISE

II. MEGA TRIAL 
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III. ENSAIO COORTE

IV. ESTUDO COORTE

V. ESTUDO CASO-CONTROLE

VI. SÉRIE DE CASOS
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ANIMAL (FISIOPATOLOGIA) / PESQUISA IN VITRO
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POR DENTRO

A Sinog – Associação Brasileira de 

Planos Odontológicos completa 25 

anos em agosto. Ao longo deste um 

quarto de século, vem protagonizando di-

versas frentes em prol do desenvolvimento 

sustentável das operadoras do segmento 

em seus diferentes portes e nas mais di-

versas localidades do país, assumindo 

o papel de liderança e de integração da 

odontologia suplementar em benefício da 

saúde e dos cuidados bucais.

Como resultado deste trabalho, entre 

as principais conquistas regulatórias do 

setor, destacam-se o Projeto de Incenti-

vo ao Crescimento e Desenvolvimento do 

Segmento Odontológico, que consiste 

em um documento criado pela Sinog em 

2014, com apoio das demais entidades re-

presentativas, e encaminhado à Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

com pleitos para garantir a sustentabilida-

de das operadoras e o respeito à especifi-

cidade da categoria.

Na área econômico-financeira, foram fo-

mentadas diversas mudanças regulatórias 

para desonerar as pequenas operadoras e 

ainda houve a revisão do manual contábil 

para ratificar a possibilidade de correspon-

sabilidade na gestão de riscos em planos in-

dividuais. Já no âmbito administrativo, ocor-

reu o posicionamento em relação à base de 

cálculo da taxa de saúde suplementar, entre 

os anos de 2015 e 2020, o que trouxe resti-

tuição para as operadoras.

Outro benefício veio por meio do TC 

23/2017 autorizando as operadoras exclu-

sivamente odontológicas, com até 500 mil 

beneficiários e filiadas à Sinog, a disponibi-

lizarem atendimento telefônico eletrônico 

(URA) 24x7 para casos de urgência e emer-

gência. Além disso, a entidade conseguiu a 

flexibilização de outras regras relacionadas 

ao atendimento presencial e telefônico no 

horário comercial para todas as demais ope-

radoras do setor. Vale também ressaltar o 

êxito na mudança do entendimento da ANS 

sobre a impossibilidade de apresentação de 

fotografias em substituição ao raio X para 

pagamento ao prestador.

Sempre presente nos debates técnicos 

perante a agência reguladora via Comitê, 

Comissões e Câmaras Técnicas, a atuação 

da Sinog resultou, no decorrer desses anos, 

em diversas normas com regramentos espe-

cíficos para os planos odontológicos, como 

a existência de critérios próprios para faixas 

de preço nos planos, seja para adaptação 

do produto ou nas regras diferenciadas para 

portabilidade de carências.

Assim ocorreu a reanálise da interpreta-

ção conferida à decisão judicial que deter-

minou o momento de incidência do reajuste 

do contrato com os prestadores de serviços 

de saúde. A continuidade do trabalho levou 

a outra conquista: durante a pandemia, a Si-

nog demonstrou os diferentes impactos das 

medidas de enfrentamento à covid-19 para 

os planos odontológicos, evitando a suspen-

são do reajuste das mensalidades, determi-

nada para os planos de saúde nos últimos 

quatro meses de 2020.

Na lista de sucessos consta também a 

edição da RN 452 que, após ampla discus-

são, permitiu a inclusão das operadoras 

odontológicas no Programa de Acreditação 

de Operadoras, o selo de qualidade hospi-

talar da ANS para o setor médico hospita-

lar. Ainda no âmbito das modificações, está 

a RN 195/2009, com participação ativa da 

Associação nas interpretações que confe-

riram a manutenção das cláusulas contra-

tuais que estabelecem vigência mínima e 

regras para a rescisão dos contratos de pla-

nos de saúde odontológicos.

Mais recentemente, a Sinog atuou na 

constituição do grupo de trabalho sobre 

os planos odontológicos dentro da agência 

reguladora, que visa garantir a equidade e 

o equilíbrio necessários para o fortaleci-

mento do segmento.

A comemoração desses 25 anos da Si-

nog foi marcada pelo lançamento do Mo-

vimento Julho Neon em 2021 e do Pocket 

Simplo, com foco em engajar a população 

para cuidar da saúde bucal e salvar o sorri-

so brasileiro (veja mais na página 10).

SINOG COMEMORA  
CONQUISTAS DE SEUS 25 ANOS
Liderança tem levado a conquistas nos campos econômico-financeiro  
e regulatório visando a sustentabilidade do segmento
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Na odontologia, a empatia e a atenção ao elucidar as possibilidades de tratamento e tirar 
dúvidas são diferenciais positivos

A fortalezense Anny Rafaely Ro-
drigues Vasconcelos, inspetora 
de alunos, até este ano tinha 

pavor de ir a um consultório odontoló-
gico. Passava a noite em claro na vés-
pera de uma consulta. Ela conta que o 
trauma se originou provavelmente na 
infância, quando os dentistas conversa-
vam somente com o pai ou a mãe que a 
levava e nem se dirigiam a ela antes de 
começar um procedimento, que muitas 
vezes era dolorido.

Com o passar do tempo, no entanto, 
a saúde bucal de Anny sentiu a falta do 
acompanhamento odontológico. “Noite 
sem dormir com dor de dente ninguém 
merece”, admite. Ao mesmo tempo, ela já 
tinha contratado desde 2016 como pessoa 
física o plano Hapvida Odonto. Quando 
decidiu buscar atendimento, em junho 

me deixando supertranquila; falou pra 
irmos devagar e que tudo ia dar certo, de 
uma forma muito positiva”. A empatia e 
a atenção ao elucidar as possibilidades 
de tratamento e tirar dúvidas foram di-
ferenciais na percepção da beneficiária.

último, chegou à cadeira da cirurgiã-den-
tista Giovanna Maia, especialista em En-
dodontia ou tratamento de canal.

Anny, que está com 28 anos, ficou 
impressionada logo no início: “No pri-
meiro dia, ela já foi conversando comigo, 

SAÚDE 
BUCAL 
SEM 
PERDAS
A importância do 
acolhimento e da empatia 
para estimular os 
beneficiários durante o 
atendimento odontológico

ACESSO

32 VISÃO SAÚDE   JUL/AGO/SET 2021



O fato de o beneficiário possuir plano 
odontológico o estimula a fazer o necessário 
para manter a saúde bucal

“A doutora explica muito bem o que 
poderia fazer ou não, o que seria melhor 
na opinião dela como dentista, como 
mulher, conforme a vivência dela, mas 
que a última decisão era minha”, relata. 
A educadora conta que isso a fez conti-
nuar indo à clínica, mesmo depois de 
resolver a dor pontual, e fazer outros 
procedimentos, que descobriu serem 
também necessários. “Estou melhoran-
do do trauma com o atendimento dela.”

Giovanna Maia, a dentista da Anny, 
compartilha que o clínico e o dentista de 
cada especialidade, à medida que fazem 
tratamentos mais prolongados, conse-
guem estabelecer um vínculo com o pa-

Foi sobre isso que ela conversou com 
Anny. “Eu sei que é só um dente, mas é 
um dente que faz falta. Se não precisasse 
dele, não estaria na minha arcada dentá-
ria”, diz a paciente, já mais convencida 
da importância dos cuidados. “Utilizar 
com frequência e qualidade a escova, o 
creme dental e o fio dental é essencial 
para prevenir cáries, gengivites e perio-
dontites. Nas visitas ao dentista, o profis-
sional ensina a fazer essa higienização 
adequadamente e supervisiona se você 
está conseguindo para que, por meio da 
prevenção, não precise de tantos proce-
dimentos”, frisa Giovanna.

A dentista também comenta que a 
tecnologia está sempre avançando em 
busca de maior conforto e rapidez para 
a qualidade dos tratamentos. “Mas o bá-
sico, que é a prevenção, nunca se perde. 
O acompanhamento odontológico se faz 
necessário, neste sentido, para manter a 
saúde bucal em dia”, acrescenta.

A beneficiária Anny afirma ser muito 
bom o custo-benefício do plano odonto-
lógico. Para ela, o valor acessível, a re-
lação de procedimentos cobertos, as di-
versas opções de atendimento em vários 
bairros de Fortaleza (CE) e a facilidade 
de encontrar dias e horários para o agen-
damento são quesitos preponderantes 
nesta avaliação.

Ela precisou de procedimentos va-
riados, como aumento de coroa e inves-
tigação sobre o ranger de dentes, e foi 
encaminhada por Giovanna a outros 
especialistas. “Na clínica, atendemos 
todas as especialidades odontológicas e 
conseguimos fazer os agendamentos na 
sequência, pela própria Hapvida, para o 
paciente fazer todos os tratamentos de 
que precisa”, descreve a dentista.

ciente e isso é fundamental para a longevi-
dade e o compromisso com a saúde bucal, 
a prevenção e a assiduidade. “É essencial o 
paciente encontrar um dentista em quem 
ele confie. Não basta ter um plano em que 
o paciente confie, mas um profissional em 
quem ele confie”, acredita.

PERDER OU NÃO UM DENTE
De acordo com a cirurgiã-dentista, o fato 
de o paciente possuir plano odontológi-
co o estimula a fazer o necessário para 
manter um dente que foi afetado: “O 
tratamento de canal tem um alto custo. 
Muita gente ainda hoje, ao ouvir o valor 
do tratamento endodôntico, opta pela ex-
tração. Quando a pessoa possui o plano, 
que cobre esse tipo de intervenção, acaba 
conseguindo realizá-lo.”

A especialista reforça que a saúde 
bucal tem impacto na saúde geral do 
paciente. “O fato de conseguir manter 
todos os dentes, ao longo do tempo, é 
importante para a qualidade de vida, por 
meio da função (mastigação), fala e esté-
tica, que é o sorriso. Perder dentes não é 
algo natural”, enfatiza.

“É essencial o  
paciente encontrar  
um dentista em quem  
ele confie. Não basta  
ter um plano em que  
o paciente confie, mas  
um profissional em  
quem ele confie”

GIOVANNA MAIA, especialista em 
Endodontia 
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O Supremo Tribunal Federal con-
cluiu, em julgamento finalizado 
esse ano, pela inconstitucionali-

dade da retenção de ISS de prestadores de 
serviço por ausência de cadastro municipal. 
Após quase duas décadas de intensa contro-
vérsia, não é mais exigido que um prestador 
de serviço sediado em Município distinto 
daquele onde está seu cliente faça cadastro, 
sob pena de retenção do ISS na fonte.

O direito de retenção do ISS como conse-
quência da falta de cadastro era uma figura 
teratológica que gerava, não raro, dupla tri-
butação indevida, violação de vários princí-
pios, complexidade injustificada e aumento 
desnecessário do custo e da segurança jurí-
dica de empresas prestadoras de serviço.

A matéria de fundo do Recurso Extraordi-
nário julgado, sob o argumento de controlar 
e prevenir planejamentos tributários abusivos 
de ISS, tornava obrigatória a “inscrição em ca-
dastro da Secretaria Municipal de Finanças” 
em todos os municípios em que uma empre-
sa presta serviços. Cadastros burocráticos, 
demorados e cuja ausência tem como conse-
quência o dever de a fonte pagadora reter o va-
lor equivalente ao ISS, ainda que não devido 
naquele caso ou àquele Município.

Dessa forma, os prestadores tinham que 
efetuar o cadastro em todos os Municípios 
onde possuem clientes ativos, a fim de evitar a 
duplicidade de recolhimento do ISS. O proce-
dimento implicava o dispêndio de inúmeras 
horas com (i) análise da legislação local vi-
gente em cada cidade, (ii) observância de cada 
procedimento específico e (iii) coleta de todos 
os documentos, isso nos mais de 5.000 Muni-
cípios do Brasil.

Burocráticos, lentos e onerosos, os cadas-
tros municipais representam prejuízos jurídi-
cos e econômicos às empresas e não geram va-
lor em termos de fiscalização que os legitime. 
As municipalidades alegam que esse cadastro 

é um poderoso instrumento para coibir plane-
jamentos abusivos dos contribuintes. O argu-
mento, porém, é falso.

Na sociedade em rede, todas as informa-
ções sobre qualquer negócio estão nas mídias 
sociais ou nos cadastros eletrônicos e podem, 
com muito mais eficiência, ser oferecidas pela 
cooperação com bancos de dados dos Estados 
e da União. Esses dados fornecem, com segu-
rança e precisão, elementos para identificar, 
qualificar e punir atos que se mostrem fraudu-
lentos, dolosos ou simulados.

Tudo isso evidencia, por si só, a ilicitude 
da exigência afastada pelo STF. Porém, cabe 
registrar a flagrante inconstitucionalidade 
da previsão, precisamente reconhecida nas 
razões que fundamentam o voto vencedor 
do julgamento aqui analisado: (i) violação 
ao princípio da territorialidade, uma vez que 
o Município não possui competência para 
impor deveres a pessoas jurídicas sujeitas à 
tributação, pelo ISS, noutro Município; (ii) 
violação ao art. 30, I, da Constituição, uma 
vez que dever dessa natureza foge do inte-
resse local; (iii) violação ao art. 146, III, tam-
bém da Constituição da República, pois, ao 
prescrever a “penalidade” de retenção do ISS 
pelo tomador dos serviços quando não é feito 
o cadastro, a legislação municipal modifica 

o critério espacial e a sujeição passiva do 
tributo, o que compete exclusivamente à lei 
complementar; e (iv) violação ao art. 156, III, 
da Constituição, pois a determinação impli-
ca exigência de ISS por descumprimento de 
dever instrumental.

São, portanto, muitas as razões para fun-
damentar a correta conclusão do STF. Num 
ano que começou muito difícil para os contri-
buintes, é positivo ver uma decisão que atua-
liza o Sistema Tributário Nacional, afastando 
uma obrigação ineficiente, que enseja graves 
prejuízos jurídicos e econômicos. Esta foi 
uma considerável simplificação do ISS, com 
reflexos extremamente positivos.

A despeito de tudo isso, alguns Municí-
pios – inclusive o de São Paulo, que teve a 
lei especificamente analisada pelo Supre-
mo – ensaiam descumprir a decisão do STF. 
Quem o fizer, no entanto, estará sujeito a 
derrotas sucessivas nos Tribunais, tendo em 
vista o direito já assegurado de forma vincu-
lante aos contribuintes.
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