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DESAFIOS PÓS COVID
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O

setor de saúde suplementar não tem ainda todas as respostas sobre como se
comportará no período pós pandêmico. Mas tem caminhos que devem ser
trilhados para continuar garantindo à população atendimento de qualidade
com responsabilidade, eficiência e sustentabilidade [1].
Uma análise mais profunda mostra que o esforço das operadoras de planos de saúde
ajudou a minimizar o tenso quadro da Covid-19 junto à população brasileira. Foram cedidos
mais de 800 leitos ao sistema público e doados cerca de R$ 50 milhões em equipamentos,
medicamentos e apoio social. Tivemos ainda a contratação e treinamento de mais de 10 mil
profissionais e a abertura de aproximadamente 2800 leitos, o que corresponde à antecipação
de hospitais inteiros. O SUS e a saúde suplementar foram colocados à prova e mesmo com
todos os percalços, unidos, vêm passando por ela com sucesso.
Agora é a hora de olhar para a frente e aproveitar essa experiência para realizar
mudanças importantes que já vinham sendo discutidas no setor. Estão nesse rol a
necessidade de uma legislação clara, uma integração efetiva entre o setor público e privado
e a abertura para a inovação, como inteligência artificial e Big Data, que vão colaborar com
insights que beneficiarão todo o sistema de saúde e principalmente a sociedade.
Além dessa discussão sobre o futuro pós Covid, a revista Visão Saúde também levanta
o tema da judicialização nessa área e como o Conselho Nacional de Justiça vem tratando
o tema, buscando capacitação e especialistas para orientarem os catedráticos de uma
forma mais efetiva sobre as demandas judiciais. Desse esforço, nasceu a plataforma
e-NatJus, o núcleo de apoio técnico do judiciário.
Abordamos também o cenário dos planos odontológicos que vêm aumentando sua
relevância nos últimos anos [2]. Em 2021, por exemplo, foram adicionados dois milhões
de novos beneficiários, reforçando o protagonismo desse mercado.
Mas, apesar dessa expansão, há anos o setor reivindica mudanças na legislação que
rege o sistema de saúde complementar no país para que as operadoras exclusivamente
odontológicas possam ter sustentabilidade em suas operações.
Uma questão de grande importância precisa ser mais discutida na sociedade brasileira:
a depressão de pacientes infanto juvenis [3]. Alertamos sobre o problema mostrando como
ele pode afetar a saúde mental de crianças e adolescentes além da dinâmica familiar.
Quanto mais for discutido, mais será fácil para os pais perceberem precocemente os
sintomas e procurarem tratamento adequado.
Trazemos ainda informações sobre a reforma tributária [4] que está sendo discutida no
Congresso Nacional, com vertentes diferentes, e qual o impacto sobre o setor de saúde. E
não menos importante avançamos na discussão da verticalização da saúde que, mesmo
não sendo um modelo novo está cada vez mais em evidência.
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O NatJus pode chegar
à saúde suplementar
Os ex-supervisores do Fórum da Saúde, do CNJ,
falam de medidas para reduzir a judicialização

J

udicialização na área médica. Essa é uma questão importante que afeta orçamentos de órgãos federais, de estados e municípios e dificulta o planejamento
de políticas públicas já que decisões judiciais impõem o uso de verbas para
cumprimento de ordens que não estavam previstas. No Judiciário, o crescimento no número de processos é uma preocupação antiga que já gerou frutos, como a
criação pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do Fórum Nacional de Saúde que
tem a incumbência de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas
para aperfeiçoar procedimentos.
Entre as medidas adotadas pelo Fórum esteve a qualificação das ferramentas
implantadas para dar subsídio aos magistrados com informações técnico-científicas e
garantir decisões baseadas em evidências. Foram criadas os Núcleos de Apoio Técnico ao Poder Judiciário federal e estaduais (NatJus) e a plataforma nacional e-NatJus.
O foco desses sistemas está no poder público mas começa a ser cogitada um núcleo
de apoio técnico nacional para tratar da saúde suplementar.
Para discutir o tema da judicialização e as medidas do Conselho para enfrentar
esse problema, conversamos com os ex-supervisoros do Fórum da Saúde, juíza Candice Jobim, e o sub-procurador geral de Justiça, Arnaldo Hossepian.
FOTO: DIVULGAÇÃO
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VISÃO SAÚDE – Como o Fórum Nacional de Saúde
vem colaborando para que as decisões jurídicas
possam ser tomadas de forma científica? Qual o
grande legado desse órgão?
CANDICE JOBIM – Essa pergunta reflete o centro e o coração
do trabalho que vem sendo feito pelo CNJ há alguns anos
que é o sistema eNatJus, um portal onde estão armazenadas todas as notas técnicas emitidas pelos Núcleos de
Apoio Técnico ao Judiciário de cada Tribunal, de cada
estado, e também os pareceres técnicos que são elaborados pelo Hospital Sírio-Libanês. Tanto as notas técnicas
– elaboradas para casos concretos nos quais o magistrado
está com o caso nas mãos e as solicita – quanto para o
nacional, que é um serviço prestado pelo hospital Albert
Einstein e centralizado no CNJ – levam sempre em consideração as evidências científicas. O magistrado hoje
tem esse mecanismo de solicitar uma nota técnica pra
embasar suas decisões em evidência científica e um laudo elaborado por um médico especializado.

“À medida que você tem uma
judicialização mais acurada na hora
da decisão você pode evitar que o
cofre público seja sangrado”

ARNALDO HOSSEPIAN – Nesse âmbito, o Poder Judiciário é o
grande maestro mas tem outros integrantes dessa orquestra
que concorreram para que houvesse esse movimento na
área da saúde. É bom lembrar quando em 2010 o ministro Gilmar Mendes, então presidente do STJ, começou a
se preocupar com questão da judicialização da saúde e a
mostrar a necessidade de que o Juiz de Direito tivesse informações nessa questão tão árida. Ele é conhecedor de
leis e não de tecnologia na área da ciência médica.
Com a resolução 107, de 2010, foi instituído o Fórum
para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde com os Núcleos para essa orientação.
Quando eu chego, em 2016, o grupo que acompanhou a
conselheira Clarice concluiu que era necessário dar um
caráter mais profissional a esses núcleos de capacitação e
estruturá-los nas 27 unidades da federação.
Veio então a resolução 238 de 2016, que deu alguns
comandos, e chegou aliada a um termo de cooperação
que o ministro Ricardo Lewandowski, então presidente
do STJ, firmou com o Ministério da Saúde. Nós pudemos, então, trazer o Hospital Sírio-Libanês para dentro
do sistema de justiça.
E qual a função dele? Primeiro capacitar os núcleos
técnicos espalhados pelas 27 unidades da federação,
um trabalho bastante complexo porque quando fala em

núcleos precisamos ter presente que é preciso montar
um arranjo que envolva profissionais de secretárias de
saúde, conselho regional de medicina, universidades, e
outros. E que esses novos membros venham de boa vontade, portanto sem remuneração, compor esses núcleos
para prestar um serviço ao judiciário. A preocupação do
CNJ foi tão grande que esses novos membros têm seus
nomes publicados.
E quem pagou por tudo isso? O governo federal por
meio do Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS) e com hospitais de excelência que investem em algum projeto de desenvolvimento
que possa ser implantado no país.
Além disso, à medida que você tem uma judicialização mais acurada na hora da decisão você pode evitar que
o cofre público seja sangrado. Por exemplo, a maior parte
das demandas buscam medicamentos que não estão nos
sistemas de saúde, nem na lista do Rename (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), muitas vezes nem
na ANS (Agência Nacional de Saúde) e o Juiz de Direito,
no limite, acaba determinando que ele seja concedido.
Foi verificada também a necessidade da criação de
núcleo técnico para as urgências, baseado dentro do
CNJ, que atende qualquer parte do país.
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um item do Prêmio CNJ de Qualidade que tem como
objetivo estimular os tribunais na excelência da gestão
e planejamento. Esse é um prêmio muito valorizado e
houve uma corrida dos tribunais para inserirem as notas
técnicas, tanto as atuais quanto as anteriores, para ganharem a pontuação.

“É bom lembrar que os magistrados
não são obrigados a seguir as notas
técnicas em virtude da independência
funcional prevista na Constituição”
Qual a quantidade de notas técnicas e pareceres
disponíveis no NatJus?
HOSSEPIAN – Em 31 de outubro, o NatJus nacional tinha
13.243 notas técnicas na base do CNJ. Os estaduais contavam com 30.966 notas técnicas, 80 pareceres técnicos
científicos. Estamos falando de um sistema inaugurado
em 17 de novembro de 2017, portanto um sistema que
tem quatro anos.
É preciso ressaltar ainda a dificuldade de interligarmos os 27 Tribunais de Justiça e os federais na base do
CNJ para alimentar a base de dados. Também há a questão da qualificação das notas técnicas estaduais. Para entrar na base do CNJ é preciso preencher o mínimo dos
requisitos e isso significa que há estados que podem ter
uma base de dados menor na plataforma nacional pois
não têm o padrão mínimo. Para estar completamente
pronto é preciso melhorar muito ainda.
JOBIM – Um ponto interessante é que desde que foi criado,
havia a determinação de que os tribunais alimentassem
o e-NatJus com suas notas técnicas mas como os sistemas
não eram interligados, essas informações não eram encaminhadas e ficamos com um gap no número de notas
técnicas. Para mudar isso, colocamos essa inserção como

Há resistência dos magistrados em aceitar o
conteúdo das notas técnicas?
JOBIM – A resistência que alguns tiveram foi gradualmente
diminuindo muito pelo trabalho do Fórum Nacional da
Saúde. Hoje sentimos que a maioria acha a ferramenta
muito importante para eles, representa uma segurança
quando se indefere um medicamento baseado em notas
técnicas com evidência científica.
É bom lembrar que os magistrados não são obrigados
a seguir as notas técnicas em virtude da independência
funcional prevista na Constituição. Cada magistrado
pode decidir de acordo com sua convicção jurídica.
Nós tentamos levantar dados para sabermos se a maioria
acompanha, ou não, as notas técnicas. Mas hoje ainda
não é possível sabermos disso mas em um determinado
momento do futuro conseguiremos. O ministro Luiz
Fux, atual presidente do STF, está tentando implantar
um sistema central, a PDPJ (Plataforma Digital do Poder Judiciário) que conterá cinco blocos virtuais. O NatJus é uma das prioridades a ser inserido nesse projeto.
HOSSEPIAN – A ideia é de os estados terem prevalência.
O nacional veio servir de amparo aos estados que não tinham estrutura suficiente para dar conta desse recado. A
proposta é termos NatJus espalhados pelo país e tão bem
azeitados que não seja mais necessário o NatJus nacional,
que tem dinheiro público.
Houve também uma participação importante na
pandemia.
JOBIM – Desde o início da pandemia fizemos diversas reuniões e pensamos em enviar recomendações aos juízes.
Era um momento difícil que faltavam respiradores, máscaras, leitos de UTI e nossa primeira recomendação foi
de deferência aos gestores públicos, apoiar o que eles estivessem definindo já que eles contavam com maior noção
do sistema sanitário naquele momento. Era um estado
de exceção.
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Melhorar o atendimento do sistema público é também uma forma de diminuir
a judicialização que nem sempre é apenas sobre remédios. Muitas vezes
as ações envolvem políticas públicas já estabelecidas e quanto melhor o
atendimento na rede pública, menos processos judiciais.
O CNJ também publicou a nota técnica 24, de 2020,
que era dirigida aos poderes federal, estaduais e municipais, sugerindo medidas de gestão voltadas à prevenção
da judicialização da saúde na pandemia. Ela permitiu o
estabelecimento de diálogos, todos buscando proteção à
vida. Já em 2021 foi publicada a recomendação 92 fazendo novo alerta para que se tentasse observar o que fosse
definido pelos gestores públicos. Esse era outro momento, com nova onda em um cenário que não se buscava
soluções de consenso solidariamente.
HOSSEPIAN – O que nos orientou desde a primeira reunião
sobre a pandemia foi a ciência. Tivemos discussões com
todo o sistema de saúde para levarmos o que dizia a academia científica confiável. O CNJ cumpriu muito o seu
papel na interlocução com diversos setores.
JOBIM – Voltando ao NatJus, havia um ponto que nos preocupava muito, o sistema não atende à demanda do sistema
suplementar. Fizemos reunião do sistema para a saúde suplementar, uma demanda nossa e também do STJ.
A integração entre sistemas público e privado chama
nossa atenção. Já dentro do sistema público já deveria existir
essa integração de dados. Conversamos com o ministro da
Saúde sobre isso e ele disse que já existe, mas não existe.
Existem os sistemas dos hospitais estaduais, dos municipais,
do federal, eles não estão conectados.
Talvez com a experiência do Conecte SUS no caso das
vacinas, com informações públicas, possa haver um tipo de
iniciativa para essa integração, talvez um desenvolvimento
maior. O ideal é que isso ocorresse também no sistema privado, com integração das informações.
Melhorar o atendimento do sistema público é também
uma forma de diminuir a judicialização que nem sempre
é apenas sobre remédios. Muitas vezes as ações envolvem
políticas públicas já estabelecidas e quanto melhor o atendimento na rede pública, menos processos judiciais.
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Estamos lançando o “Plano Nacional para o Poder Judiciário – Judicialização e Sociedade; ações para o acesso
à saúde pública de qualidade”. Para sua elaboração foi feita
uma pesquisa abrangente, verificando o tempo de espera
para marcar consultas, procedimentos, cirurgias. A partir daí
sugerimos procedimentos para fomentar a regulação dessas
filas, de forma transparente, para que todos pudessem saber
exatamente seus lugares na fila. No futuro, isso acontecerá.
Claro que há as emergências, mas com critérios claros e
objetivos não há motivação política para ações. O paciente
pode procurar lugares que vão atender ao seu caso com mais
eficácia. Nos Estados Unidos, por exemplo, há outdoors que
informam que determinados lugares estão com atendimento mais rápido para alguns tipos de demandas.
A atuação do CNJ durante a pandemia teve um
grande poder de articulação.
HOSSEPIAN – É importante estabelecer um ponto anterior,
o Comitê do Fórum da Saúde do CNJ tem magistrados
dos estados e federal, tem Ministério Público dos estados e federal, tem defensores públicos estaduais e federal, tem Conass (Conselho Nacional de Secretários de
Saúde), o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde) e tem médicos laureados. Essa capilaridade se dá por intermédio desses personagens que
têm densidade nacional. Não falta representatividade.
Agora vamos lembrar que a ministra Candice quando
estabeleceu as prioridades do projeto da judicialização e
saúde coloca em um determinado ponto que o CNJ pode
ser um interlocutor com a administração. Ele não tem o
poder de determinar que a administração faça alguma
coisa salvo se for no exercício da jurisdição.
Na interlocução o trabalho é de convencimento e sedução e esse envolvimento dos personagens do sistema
de saúde e esse envolvimento dos personagens do sistema de saúde, no que diz respeito ao poder judiciário foi
muito intenso.

NOTAS

USO DA
TELEMEDICINA
CRESCE NO BRASIL

UNSPLASH

MÉDICOS
EXAUSTOS
C

om o aumento de casos de Covid-19,
decorrente do avanço da variante
Ômicron, mais da metade (51%) dos
médicos aponta clima de esgotamento e
apreensão entre os profissionais. Sinais de
ansiedade (42,7%), insatisfação (27,5%),
depressão (15,6%) e revolta (12,6%) também estão sendo percebidos com frequência nas unidades de atendimento.
Os dados são da pesquisa “Percepção
dos médicos sobre o atual momento da
pandemia de Covid-19”, realizada em parceria pela Associação Paulista de Medicina
(APM) e pela Associação Médica Brasileira
(AMB). Ao todo, participaram do levantamento 3.517 profissionais de Medicina de
todo o Brasil.
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Estes médicos indicam, por exemplo,
que há colegas de trabalho com sintomas
preocupantes como: sensação de sobrecarga (64%), estresse (62%), exaustão física
ou emocional (56%), ansiedade (56%), distúrbios de sono (39%), dificuldade de concentração (30%) e mudanças bruscas de
humor (29%).
Muito disso pode ser atribuído à falta de
médicos, enfermeiros e outros profissionais
da Saúde, apontada por 44,8% dos respondentes como uma realidade nas unidades
onde trabalham, o que tem ocorrido por conta
da alta transmissibilidade da variante Ômicron. Não à toa, 87,3% dos médicos relatam
que eles ou colegas do ambiente de trabalho
tiveram Covid-19 nos últimos dois meses.

Pesquisa Panorama das Clínicas
e Hospitais 2022, realizada pela
Doctoralia em parceria com
TuoTempo, aponta que entre a
última semana de dezembro/21
e a primeira semana janeiro
houve um aumento de 122% nos
agendamentos de teleconsultas
através da plataforma Doctoralia.
Isso também elevou o número
de prescrições médicas digitais assinada digitalmente pelo médico
via o certificado digital no padrão ICP
Brasil – exigido pelo Ministério da
Saúde, Anvisa e CFM.
Segundo dados da Associação
Brasileira de Telemedicina e Saúde
Digital, na semana das festas
de final de ano, os números de
atendimentos por telemedicina para
casos de Influenza e COVID-19 entre
os associados da Saúde Digital Brasil
dispararam, saltando de 7 mil para
15 mil, entre o Natal e o Ano Novo.
Já do Réveillon até os primeiros
dias de janeiro o número pode
ultrapassar os 50 mil atendimentos.
A Saúde Digital Brasil representa
90% do mercado de telesaúde.

Mais

que acesso
a medicamentos,
vivemos a jornada
do paciente para valer,
colocando-o no centro
de todas as nossas
decisões.

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
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RAIO X

REFORMA TRIBUTÁRIA:
ENFIM EM 2022?
O sistema tributário do Brasil é um dos mais complexos e burocráticos do planeta. Isso
coloca o país em desvantagem no cenário competitivo global e desestimula investimentos.

E

sse cenário não é novo e tem sido
utilizado entre os principais argumentos para uma reforma tributária há alguns anos. Há projetos em discussão no Congresso Nacional que, no
geral, tratam mais da simplificação dos
impostos do que da redução da carga
tributária. Mas há grandes expectativas no setor empresarial que, no final,
ganharia com mais visibilidade na aplicação dos tributos e, inclusive, poderia
diminuir custos internos de acompanhamento dessa complexa área.
Levantamento do Banco Mundial relata
que em 2018 o Brasil registrou o primeiro
lugar no ranking de número de horas exigidas para o cumprimento de obrigações
tributárias por empresas e cidadãos. Enquanto a média dos 190 países pesquisados o tempo médio é de 234 horas,
aqui são gastas 1501 horas. Há ainda
grande judicialização na área fiscal que,
em 2019, podem ter atingido cerca de
R$ 5,44 trilhões, cerca de 75% do PIB.
Mas teremos algum tipo de reforma
tributária neste ano eleitoral e tenso
politicamente? Na avaliação dos próprios parlamentares, pode ser que não.
Pesquisa trimestral realizada pelo Congresso em Foco Análise realiza com
70 dos principais líderes do Congresso
Nacional aponta para praticamente um
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consenso tanto entre senadores quanto
deputados da necessidade de uma reforma ampla que torne mais simples o
sistema tributário brasileiro. Mas esse
mesmo levantamento mostra que entre
eles não hã muita esperança sobre a

PEC 45
O projeto, de 2019, de autoria do deputado
federal Baleia Rossi (MDB-SP) é baseado
em proposta esboçada pela Central de
Cidadania Fiscal, comandada por Bernard
Appy, ex-secretário do Ministério da
Fazenda durante o governo Lula.
Ela propõe:
» Unificação de tributos sobre o consumo:
PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS. O tributo
resultante desse processo passaria
a ser chamado de CBS (Contribuição
sobre Bens e Serviços) e teria aliquota
igual para todos os setores.
» A migração do atual sistema para o
novo seria feita em 10 anos.
» Não permite concessão de benefícios
fiscais.
» Poderia ser definido um imposto
seletivo sobre produtos como cigarro e
bebidas.
» Implementação de “imposto negativo”
que devolve parte dos impostos para
contribuintes de baixa renda.
PEC 110
Também apresentada em 2019 pelo
senador Davi Alcolumbre (DEM), então

aprovação de projetos com esse conteúdo este ano.
A pressão por uma nova fonte tributária, entretanto, não será pequena. Por
isso, é melhor entendermos os projetos
em andamento.

presidente do Senado, recebeu um
substitutivo de Roberto Rocha (PSDB).
Proposta
» Unificação de nove tributos sobre
o consumo – IPI, IOF, PIS, Pasep,
Cofins, CIDE-Combustíveis, SalárioEducação, ICMS, ISS. O nome do
imposto seria CBS (Contribuição sobre
Bens e Serviços), podendo variar entre
diferentes bens e serviços.
» A troca dos impostos atuais pelo novo
seria feita de maneira gradual, ao longo
de cinco anos.
» Possibilita a criação de um imposto
seletivo, que promoveria uma
arrecadação extra em cima de produtos
como combustíveis, cigarros, bebidas
e veículos, além de energia elétrica e
telecomunicações.
» Permite a concessão de benefícios
fiscais para setores específicos
(alimentos, remédios, transporte
público, saneamento básico e
educação).
» Prevê a ideia de “imposto negativo”,
que devolve uma parte dos impostos
pagos para os contribuintes de baixa
renda.

Levantamento do Banco Mundial relata que, em 2018, o Brasil registrou o primeiro lugar
no ranking de número de horas exigidas para o cumprimento de obrigações tributárias
por empresas e cidadãos. Enquanto a média dos 190 países pesquisados o tempo médio
é de 234 horas, aqui são gastas 1501 horas. Há ainda grande judicialização na área fiscal
que, em 2019, podem ter atingido cerca de R$ 5,44 trilhões, cerca de 75% do PIB.
MUDANÇAS
O relator desse projeto, senador Roberto Rocha, optou por formar dois novos impostos,
um federal e outro de estados e municípios.
O federal CBS e o dos Estados e municípios,
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).
O CBS com os tributos federais é parte
da proposta do governo, que propôs fatiar a
reforma tributária em três fases. O PL 3887
foi encaminhado por Guedes em julho de
2020 ao Congresso. Somente em junho do
ano passado conseguiu um relator designado, deputado Luiz Carlos Motta (PL).
As desavenças iniciais entre as propostas em tramitação, que defendiam uma
reforma ampla, e a do Executivo, mexendo primeiramente nos tributos federais,
acabaram desaparecendo por meio do
relatório de Rocha que separou em dois os
projetos de criação de unificação e criação de novos tributos.
Como parte das reformas, Paulo Guedes enviou este ano o projeto de reforma
do Imposto de Renda que, na verdade,
não compõe a reforma tributária já que
não está diretamente ligada ao consumo.
Ele recebeu críticas justamente por só
tratar do IR sem colaborar para a melhoria
do sistema tributário como um todo.
Entre as medidas de maior impacto
propostas estava a atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, que reajusta a faixa de isenção de
R$1.903,98 para R$ 2.500 mensais. Na

entrega do projeto, o governo estimava
que 50% dos atuais declarantes não pagarão mais Imposto de renda, o que corresponde a 5,6 milhões de contribuintes.
Atualmente, há 10,7 milhões de isentos,
de um total de 31 milhões.
Em setembro, foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Celso Sabino
(PSDB). De acordo com o texto, os lucros
e dividendos serão taxados em 20% a título de Imposto de Renda na fonte, mas
fundos de investimento em ações ficaram
de fora. Na versão anterior, a alíquota era
de 5,88 % para os fundos. Já o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) será reduzido de 15% para 8%. Na versão anterior, a
redução levava o tributo para 6,5%.
A Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) diminuirá 0,5 ponto percentual em duas etapas, condicionadas à
redução de deduções tributárias que aumentarão a arrecadação. Após o fim das
deduções, o total será de 1 ponto percentual a menos, passando de 9% para 8%
no caso geral. Bancos passarão de 20%
para 19%; e demais instituições financeiras, de 15% para 14%.
Um dos pontos para os quais as negociações evoluíram a ponto de a oposição apoiar o texto foi a manutenção do
desconto simplificado na declaração de
ajuste anual. Atualmente, o desconto é de
20% dos rendimentos tributáveis, limitado a R$16.754,34, e substitui todas as

deduções permitidas, como gastos com
saúde, educação e dependentes.
Pela proposta inicial, esse desconto
somente seria possível para aqueles que
ganham até R$ 40 mil por ano, limitado
a R$ 8 mil (20%). Após as negociações, o
limite passou para R$ 10,5 mil.
Quanto à tributação de lucros e dividendos distribuídos pelas empresas a
pessoas físicas ou jurídicas, o projeto propõe a tributação na fonte em 20%, inclusive para os domiciliados no exterior e em
relação a qualquer tipo de ação.
A aprovação do projeto no Senado, entretanto, não foi adiante em 2021. Mas há
expectativas, inclusive de Guedes, de que
ele não avance. Em palestra a investidores na Apex-Brasil, o ministro disse que
a proposta caiu “em mãos erradas” e não
deve “fluir”.
O relator do projeto, senador Angelo
Coronel (PSD), tem críticas à taxação de
dividendos proposta pelo governo e gostaria apenas de manter na proposta a correção da tabela do IR.
Guedes não enviou ao Congresso ainda as demais propostas de seu projeto
de reforma. Estariam entre as propostas
a criação de um IPI seletivo, o estabelecimento de um “passaporte tributário”,
espécie de novo Refis, e mudanças na
tributação das relações de trabalho, com
a possibilidade de desoneração da folha
de pagamento.
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RAIO X

REFORMA TRIBUTÁRIA:
O IMPACTO NA SAÚDE
A Visão Saúde conversou com Paula Romano, diretora de Tributos da PwC Brasil
e Cecília Aragão, gerente de Tributos e Industry Driver do setor de saúde da
consultoria, para aprofundar o debate sobre o impacto da reforma tributária no setor.
Apresentamos aqui os principais pontos abordados pelas executivas
• Atualmente, o sistema tributário
brasileiro é composto por, aproximadamente, 100 tipos de tributos. Estudos
indicam que são necessárias 1.500 horas por ano, em média, para que o contribuinte possa cumprir com todas as
atividades de apuração e recolhimento
desses tributos, bem como para atendimento das respectivas obrigações
acessórias exigidas pela legislação em
vigor, sendo 885 horas dedicadas aos
chamados tributos indiretos.
• Outro indicativo bastante revelador é o
ranking de facilidade para pagamento de
impostos, no qual o Brasil ocupa a 124ª
posição em uma lista com 190 países,
ficando atrás de países como Rússia,
Azerbaijão, Peru, Marrocos e Colômbia.
• Pela proposta do Governo Federal, a
reforma tributária seria dividida em quatro etapas. A primeira consistiria na junção das contribuições para o PIS e a Cofins e sua substituição pela Contribuição
sobre Bens e Serviços (CBS), incidente
sobre o valor agregado das operações.
A segunda consistiria em transformar o
atual IPI em um imposto seletivo inci-
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dente sobre externalidades negativas.
A terceira etapa trataria de alterações
do Imposto sobre a Renda, redução de
isenções fiscais e procedimentos administrativos e judiciais. Por fim, a quarta
etapa seria focada na desoneração da
folha de salários e envolveria a instituição de tributo sobre transações financeiras digitais, como forma de compensar a eventual redução de arrecadação.
• As Casas Legislativas apresentaram,
em paralelo, diversas propostas de alteração da tributação sobre o consumo.
• Caso aprovadas as instituições da CBS
ou, em última instância, do IBS, haveria
uma profunda mudança na tributação do
consumo em nosso país.
• Um dos aspectos de maior relevância diz respeito ao mecanismo de creditamento amplo previsto nas propostas
apresentadas pelo Governo Federal e
pelas Casas Legislativas, o que deverá
reduzir substancialmente o contencioso
tributário, sendo mantido o impedimento
de apropriação de créditos sobre folha de
pagamento, a qual historicamente tem

muito peso (35% a 45%) na composição
dos custos na área de saúde.
• Analisando uma cadeia típica do setor
da saúde, pode-se concluir que a instituição da CBS resultaria um aumento da
carga tributária sobre o consumo de serviços nesse setor: de 3,65% para 12%
para os prestadores de serviços de saúde, como hospitais e laboratórios, e de
4,65% para 5,8% para seguradoras de
saúde e operadoras de planos de saúde.
• Todo esse ônus tende a ser repassado
aos pacientes ou “pagadores” de serviços
médicos (seguradoras e planos de saúde),
gerando como consequência um deslocamento de consumidores de serviços de
saúde para a área pública (SUS), ao invés
de contribuir para a tão esperada simplificação das cadeias produtivas atuais.
• Em relação à segunda fase, o Governo
Federal ainda não apresentou nenhuma
proposta efetiva de alteração da tributação do IPI para análise das Casas Legislativas, razão pela qual não se pode prever
atualmente qual será o impacto para o
setor de saúde.

• É importante notar que é exatamente
na alteração da legislação sobre o “consumo” que reside um dos pilares da intenção de uma reforma ampla e eficiente,
com redução percentual estimada de custos de compliance em até 68% do tempo
hoje gasto com as atividades correlatas à
manutenção dos tributos existentes (redução de 885 horas para 285 horas/ano).
• Na terceira etapa da reforma tributária
proposta pelo Governo Federal, relativa à
tributação sobre a renda, diversas foram
as alterações legislativas apresentadas
para apreciação das Casas Legislativas.
• Para pessoas físicas, foi proposta uma
ampliação da base de isenção, reduzindo
as possibilidades de dedução atualmente
existentes. Quanto às pessoas jurídicas,
as principais mudanças propostas foram:
(i) redução da atual alíquota nominal
combinada de IRPJ e CSLL, de 34% para
aproximadamente 26%; (ii) a instituição
da tributação no pagamento de dividendos e (iii) a extinção da dedutibilidade dos
Juros sobre o Capital Próprio (JSCP).

• A reforma do IRPJ e da CSLL, nos
moldes propostos, ou seja, por si só,
um aumento na carga tributária suportada pelo sócio da pessoa jurídica,
uma vez que se compara uma incidência atual de 34% sobre o lucro
com uma incidência combinada de
26% sobre o lucro e de 15% sobre
lucros e dividendos distribuídos (totalizando 41%), além da não possibilidade de dedução do pagamento ou
crédito de JSCP.
• Para o segmento da saúde a proposta de alteração da legislação do
IRPJ trouxe, adicionalmente, a previsão de extinção do crédito presumido
de PIS/COFINS para produtos farmacêuticos, medicamentos, higiene pessoal e cosméticos das listas positivas
(Lei nº 10.147/00), com manutenção
da incidência monofásica a 12% dessas contribuições sociais.
• Estudo do Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêuticos, “Sindusfarma”, mostra que essa mudança resul-

taria em um aumento de 12% para
18% em mais de 18.000 medicamentos. Esse aumento pode vir a impactar
o preço final de remédios utilizados no
controle e tratamento de hipertensão,
diabetes, câncer e Aids, entre outros.
• Por fim, teríamos a quarta fase,
onde seria proposta a extensão da
desoneração da folha de salários para
além das atuais 17 indústrias. Para
compensar eventual perda de arrecadação decorrente dessa medida, um
novo imposto sobre transações digitais
seria instituído e afetaria todos os segmentos de produção de bens e serviços, não somente o da saúde.
• Considerando o cenário atual de
evolução das propostas de Reforma
Tributária, acreditamos ser vital que
todo o processo seja feito com a máxima transparência, oportunidade para
debate e análise de efeitos nas diversas cadeias produtivas, sempre buscando a simplificação e racionalização
do nosso sistema tributário.
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PÓS COVID

OS DESAFIOS
CONTINUARÃO
INTENSOS

C

omo a saúde se desenvolverá no futuro pós-pandêmico? Mais do que
ser considerada a famosa pergunta de um milhão de dólares, essa
questão embute quase que um apelo para que
a experiência dos dois últimos anos ajude a acelerar mudanças que já vinham sendo discutidas
no setor de saúde suplementar há alguns anos e
agora pedem urgência. Entre elas estão a necessidade de uma legislação firme e clara, que provenha segurança jurídica, uma integração efetiva
entre setor público e privado e a adesão a sistemas
inovadores – como a inteligência artificial – que
podem ajudar no compartilhamento de dados e
insights importantes para todos os elos do sistema.
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“Precisamos olhar para
o futuro com esperança
para reconstruirmos
o país e planejarmos
o futuro da saúde
pós pandêmica, com
uma regulação firme,
atuante e levando o
interesse público com
sustentabilidade das
empresas desse setor”
PAULO REBELLO

presidente da ANS
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Para avançar nesse tema, é bom lembrar
como o setor se comportou no período mais crítico da pandemia e sua contribuição para que
a situação não fosse ainda mais grave do que se
apresentou. O sistema de saúde suplementar cedeu mais de 800 leitos ao setor público e doou
mais de R$ 50 milhões em EPIs, medicamentos
e apoio social.
“Algumas operadoras se adiantaram e importaram respiradores ainda no início, quando a contaminação crescia na China”, disse o
presidente da Abramge, Renato Casarotti. Ele
lembra ainda a contratação e o treinamento
de mais de 10 mil profissionais e a abertura de
novos 2800 leitos. “Isso inclui a antecipação de
hospitais inteiros”, pondera o executivo durante
o 25º Congresso Abramge, realizado em novembro para discutir o futuro da saúde. O evento foi
realizado de forma híbrida, com todas as precauções necessárias, e contou com a parceria do
MIT Technology Review Brasil.
“O SUS e a saúde suplementar foram colocados à prova e mesmo diante de tantas dificuldades se saíram bem”, afirma o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
Mas ele concorda que a situação está ainda
mais desafiadora e vai exigir mais inclusão de
cidadãos na saúde complementar e, assim, aliviar o sistema público.
Com os números em mãos, ele deixa ainda
mais claro a necessidade de incentivar essa migração. A saúde suplementar teve a soma anual
de R$ 230 bilhões para o atendimento de 48
milhões a 50 milhões de beneficiários enquanto
o público teve disponível R$ 140 bilhões para
atender acima de 150 milhões de pessoas. “Inauguramos o diálogo constante entre a saúde suplementar com o governo federal para facilitar e
expandir esse rol de cobertura”, comentou.
Na sua avaliação, o período pós pandêmico
já embute alguns desafios mais imediatos. Entre
eles estão as síndromes pós covid, sejam cognitivas, motoras ou respiratórias, que precisarão ser
enfrentadas pelo sistema de saúde. Pesa ainda o

fato de que muitas cirurgias eletivas ficaram represadas e terão de ser realizadas e há ainda um
terceiro elemento, os impactos desse período na
saúde mental das pessoas.
“A pandemia provocou o futuro e estamos
atentos aos desdobramentos”, alerta Paulo Rebello, presidente da ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar). Ele ressalta a importância
do setor de saúde privado que emprega diretamente 3 milhões de pessoas, 6 milhões indiretamente e responde por 6% do PIB. Quando
os dados levam em conta a saúde pública, esse
percentual chega a 9,6% do PIB.
Ele lembra que a elevação nos custos na
área de saúde é um desafio crescente. Vários
fatores contribuem para esse cenário, entre os
quais o envelhecimento da população e a demanda por inovação tecnológica. Rebello considera que serão inevitáveis ajustes na cadeia de
produção e operadoras financeiramente saudáveis nesse período pós pandemia.
“Não tem bala de prata para resolver todos
os problemas sistêmicos do setor”, observa. Ele
acredita em soluções que, baseadas no diálogo,
coloquem o paciente no centro da questão com
mudanças na gestão das empresas que deixariam de ser intermediadoras para se tornarem
gestora de cuidados com a saúde.
“Precisamos olhar para o futuro com esperança para reconstruirmos o país e planejarmos
o futuro da saúde pós pandêmica, com uma
regulação firme, atuante e levando o interesse público com sustentabilidade das empresas
desse setor”, reforçou.
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
Com o sistema público no seu limite, a conquista de novos contratos para a saúde suplementar é um tema que é praticamente consenso dentro desse universo. A questão fica em
como tornar isso realidade nos próximos anos
e qual o potencial de novas adesões existente
hoje quando convivemos com um cenário de
alto desemprego e economia em recessão.

“Não vejo outro caminho que não ampliar a
cobertura da saúde suplementar junto à população, desonerando o SUS. Temos um potencial
de pelo menos 50 milhões de pessoas que passariam a ser atendidas pelas empresas dessa área”,
comenta o deputado federal Dr. Luizinho (PP
- RJ). Para essa migração, considera que seriam
bem vindas medidas de desburocratização, regulamentação clara e segurança jurídica.
Em março o deputado foi eleito presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família,
depois de presidir a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid. Ele é considerado um parlamentar importante na promoção de um diálogo permanente entre todos os atores da área de
saúde, pública ou privada.
Ele observa que entre os problemas enfrentados durante a pandemia o setor enfrentou reajuste negativo, o que teve grande impacto. Ele
reforça mais uma vez que o diálogo é um pode-

roso instrumento para que todos possam achar
soluções e chegar ao sonhado “100 milhões de
associados de planos de saúde complementar”.
Os números mostram que desde junho de
2020 a setembro deste ano, os planos de saúde
ganharam 1,9 milhão de novos beneficiários
conforme os dados da ANS. Em junho, o setor
se encontrava no patamar mais baixo do ano,
com 46,7 milhões de beneficiários e em setembro atingia 48,6 milhões.
Para a FenaSaúde, garantir que mais pessoas
tenham acesso à saúde suplementar envolve
mudanças no Marco Legal do setor que está em
discussão no Congresso Nacional. Para a diretoria do órgão, isso passa por maior segmentação,
com novas modalidades de coberturas, novos
modelos de franquias e coparticipação e mais
liberdade para a comercialização de planos individuais. Além disso, serão necessárias mudanças
na modulação de produtos.

Painel debateu a democratização
do acesso à saúde. O tema
é preponderante e um ponto
é unânime: o paciente sempre
em primeiro lugar
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“Não vejo outro
caminho que não
ampliar a cobertura
da saúde suplementar
junto à população,
desonerando o SUS.
Temos um potencial
de pelo menos 50
milhões de pessoas
que passariam a
ser atendidas pelas
empresas dessa área”
DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR
deputado federal (PP-RJ)
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Rebello lembra que a democratização do
acesso é uma discussão longa que precisa se
transformar em ações porque, agora, a “conta está
chegando”. Ele não vê muitas saídas que deixem
de colocar o paciente no centro da discussão. “A
ANS já tem o seu open health, incentivando a
concorrência com a portabilidade entre operadoras e promovendo mais eficiência”, afirma.
Antonio Britto Filho, diretor executivo da
Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados) convida a uma outra reflexão sobre o tema:
a impossibilidade de democratizar se não houver outro padrão econômico. Para ele, a estrutura da saúde suplementar não é contemporânea
com o que estamos vivendo hoje, com as novas
formas de trabalho. “Ainda temos um sistema
organizado para carteira de trabalho”, pondera.
O executivo defende que seja assegurada
uma revisão estrutural, não paliativa, do sistema
suplementar. Ele pontua que a “síndrome dos 50
milhões de associados” que não avança significativamente é um sinal de esgotamento. Não há,
por exemplo, discussão sobre novos modelos de
remuneração, “com poucas e honrosas exceções”.
Britto reforça que o setor público tem falhado ao perder sua capacidade de gerar diretrizes e
propor soluções, em um estilo “o piloto sumiu”, e
na área privada está se buscando a segmentação
ou a expectativa de mais uma reforma tributária.
O diretor da Anahp reforça que é necessário
um esforço para enxergar o conjunto. “Se não
enfrentarmos um diálogo sobre as divergências,
se não fizermos essa agenda do que é divergente, nós podemos sobreviver mas não teremos democratizado o acesso, o verdadeiro acesso com
todo o ciclo de cuidados focado na dignidade
dos brasileiros”, pontuou.
Adriano Massuda, professor da EAESP-FGV (Escola de Administração de Empresas da
Fundação Getúlio Vargas) e membro do FGV-Saúde, analisa a combinação da crise econômica, austeridade fiscal e Covid-19. Esse quadro
aumentou as fraquezas estruturais do sistema a
partir de pontos como governança regional, fi-

nanciamento insuficiente e alocação inadequada
de recursos.
Ele considera que há um risco de reversão
das conquistas obtidas até recentemente e aumento de segregações e desigualdades. “O SUS
saiu empobrecido, enfraquecido e precarizado,
os planos populares de baixa cobertura tiveram
baixa adesão”, comenta. Para ele, o que nos espera pós pandemia é um cenário bem desafiador.
Na sua avaliação, as desigualdades socioeconômicas existentes, ao invés de idade, estado de
saúde e outros fatores de risco para a Covid-19,
afetaram o curso da pandemia. O executivo reforça que a deterioração foi maior nos municípios menores, penalizando regiões mais vulneráveis e exacerbando desigualdades.
Ele também reforça que o Brasil inovou na
atenção primária da saúde e o SUS mostrou sua
força no esquema de vacinação da população.
Mas é preciso avançar. “A atenção primária
precisa ser acessível, abrangente, integrada e
eficiente”, reforça. Como sugestão para levar a
APS a esse patamar, o executivo cita a necessidade de acessos avançados, com agendamento
online, por exemplo, a integralidade, com responsabilidade sanitária em um território, haja
coordenação e avaliação e monitoramento, com
salas de situação, onde se usa as informações
possíveis para analisar os processos e resultados
dos trabalhos em saúde.
Entre os desafios está o fato de que o Brasil
convive com sistemas público e privados fortes,
mas com poucos vasos comunicantes, pondera
Massuda. E essa interoperabilidade é uma necessidade cada vez mais urgente, também na
avaliação de Eno Dias de Castro Filho, coordenador do Projeto Cuidado Integral no Hospital
Alemão Oswaldo Cruz.
“É preciso que haja uma decisão política de
Nação, não faz sentido que a mesma pessoa seja
fragmentada em vários formatos de cuidado”,
analisa. Para ele, essa interoperabilidade não
envolve apenas a navegação de pacientes de
um para outro sistema, mas também incentivos

apropriados para que ele fique no centro da decisão e as empresas possam elaborar estratégias.
“Estamos mais ou menos como quem toma
café discutindo o que fazer com o aquecimento
global, estamos discutindo gastos crescentes que
uma hora, como uma bomba, vão cair na cabeça de todos”, diz. Para ele, a solução não passa
pelo fragmento mas por uma construção coletiva, com muito diálogo, entendendo que o paciente circula entre sistemas públicos e privados.
TELEMEDICINA
Em meio a um cenário de insegurança em relação ao vírus, o uso mais intenso da teleconsulta
ajudou a reforçar os benefícios que essa prática
pode trazer ao sistema de saúde. Pesquisa da
Abramge com parte de suas operadoras associadas – que respondem por 9 milhões de beneficiários – mostrou que do início da pandemia até
agosto deste ano – foram realizadas cerca de 4,2
milhões de teleatendimento no país.

“Não podemos ter retrocesso nesse campo”,
garante Casarotti, presidente da Abramge. A
telemedicina foi autorizada pela aprovação do
projeto de lei da deputada Adriana Ventura
(Novo-SP) para que a ferramenta pudesse ser
usada enquanto durar a crise da Covid-19.
Uma pesquisa realizada pelo Sindhosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios
do Estado de São Paulo) que ouviu 139 hospitais privados, mostrou que 22% dos pesquisados iniciaram a prática a partir da pandemia,
principalmente nos prontos socorros e 78% a
aprimoraram incluindo os ambulatórios. Após
a pandemia, 765 querem aumentar os atendimentos para teleconsulta, 85% querem ampliar
a telemedicina e 88% querem expandir o telemonitoramento de pacientes crônicos.
A ABO2O (Associação Brasileira Online to
Offline), entidade que representa mais de 10
plataformas digitais, lançou um documento especial sobre telemedicina no Brasil. Entre mar-

Luciane Infanti avalia que é
preciso entender quais dados
podem ser integrados a fim de
entregar o máximo de resultado
via transformação digital e
democratização à saúde
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CAPA

Segundo a Associação
Brasileira Online to
Offline (ABO2O),
entre março de 2020
e junho de 2021,
foram realizados
mais de 3.013.687
atendimentos
online no Brasil,
com resolutividade
entre 87% e 98%,
o que diminuiu
drasticamente o
encaminhamento
para prontos-socorros.

“Podemos implantar o
prontuário eletrônico e
teremos uma imensidão
de dados sendo gerados.
E o que fazemos com
os milhões de dados
físicos guardados?”
JOÃO ALCEU AMOROSO LIMA
presidente da FenaSaúde

24

VISÃO SAÚDE JAN/FEV/MAR 2022

ço de 2020 e junho de 2021 nove plataformas
digitais contribuíram com o levantamento. São
elas a Clic.health, Conecta Médico, dr.consulta,
Maida.health, Rita, Saúde ID, W3Care e Hilab,
que participou com os dados sobre testes e monitoramento da Covid em mais de uma dezena
de projetos em comunidades e aldeias indígenas.
De acordo com a pesquisa, foram realizados no período mais de 3.013.687 atendimentos online, com a excelente notícia de que a
resolutividade variou entre 87% e 98%, o que
diminuiu drasticamente o encaminhamento
para prontos-socorros.
A proposta do estudo foi a de analisar os benefícios gerados e estimular o debate para que a
prática se torne definitiva no país. Com isso, a
entidade considera que é possível tornar a saúde
mais inclusiva e eficiente.
Casarotti lamenta que até agora os representantes do parlamento não tenham conseguido
conciliar os pontos controversos das principais
propostas de teleconsulta que tramitam no
Congresso Nacional para aprovar uma legislação definitiva. Entre esses pontos mais críticos
estão a remuneração dos médicos, as limitações
territoriais da prática e obrigatoriedade da primeira consulta presencial.
INOVAÇÃO
Para o executivo, o mesmo vale para a regulamentação setorial que não pode ter entraves para a transformação digital que está em
andamento. Ele considera importantes que
os atores desse mercado, enquanto elos da
cadeia produtiva da saúde, trabalhem com
inovação para serem agentes transformadores,
não vítimas.
Uma das maiores aliadas dessa etapa de
transformação digital é a inteligência artificial,
como apostam especialistas. E quando associada ao teleatendimento, pode trazer resultados
favoráveis. Essa é uma das conclusões do estudo de acompanhamento de plataforma de

telessaúde em três cidades brasileiras durante a
pandemia, São Bernardo do Campo, Curitiba
e Catanduva.
Massuda esteve presente nesse acompanhamento pela EAESP-FGV. Ele conta que o chatbot foi ativado com suporte de IA integrado
aos sites dos municípios para fornecer dados
sobre a Covid-19. Se um sintoma fosse detectado pelo algoritmo o paciente era redirecionado
para uma página de triagem.
Os pacientes eram classificados em três
subgrupos principais: leve, moderado e grave.
Os doentes considerados com sintomas leves
eram acompanhados por uma clínica virtual e
a cada 72 horas o algoritmo interagia com o
indivíduo via uma plataforma de mensagens.
A pesquisa analisou dados de julho a outubro de 2020 e constatou que 45% de mais de
24 mil pacientes atendidos foram classificados
com sintomas leves, 30% com denominação de
moderados e apenas 14,2% receberam a classificação e tratamento como casos graves de
Covid. Com o uso da IA foi possível capacitar
os atendimentos de telessaúde e reduzir a sobrecarga nos sistemas de saúde que passaram a
trabalhar de forma coordenada.
“O sistema não está 100% saudável e a tecnologia pode mudar isso”, enfatiza Marcus
Figueiredo, CEO e fundador da Hilab. Fundada em 2004, a empresa foi uma das primeiras
healthtec do país. Nessa época, não passavam
de duas ou três startups com esse perfil e atualmente já são mais de 750, o que mostra o vigor
das soluções tecnológicas para o setor de saúde.
A empresa é pioneira no uso de dispositivos
de Internet das Coisas e de Inteligência Artificial em exames laboratoriais e, de acordo com
o executivo, a ideia por trás desse empreendimento é colaborar para reduzir o número de
pedidos de exames desnecessários. “Entre os
10 exames mais pedidos está o de vitamina D e
nem há consenso sobre quanto deve ser absorvido pelo organismo”, acrescenta.

Ele ressalta que a tecnologia, em geral,
é encarada como algo que vai aumentar os
custos quando, na verdade, ela pode ser responsável pela diminuição dos gastos. A Hilab
tem conquistado projeção, inclusive internacional. Em 2016, a ONU – em conjunto com
a DNV-GL, publicou um relatório chamado
Future of Spaceship Earth com o objetivo de
mostrar empresas que estavam criando tecnologias capazes de levar o planeta a cumprir os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A
empresa foi a única escolhida na América do
Sul com sua tecnologia de testes laboratoriais
remotos na área de Saúde.
Com o serviço laboratorial da healthtech,
qualquer pessoa pode fazer um exame de sangue com a amostra de algumas gotas de sangue na ponta do dedo. Os dados são enviados
para um sistema de Inteligência Artificial na
nuvem, em seguida é analisado por uma equipe de especialistas e o resultado fica pronto em
cerca de 20 minutos.
O executivo reforça que os exames feitos
pela Hilab são comparados a laboratórios de
referência. “Fazemos benchmark externos regularmente em laboratórios certificados pelo
CAP (College of American Pathologists)”, conta Figueiredo. Em um estudo de correlação
clínica com mais de 3625 amostras a empresa
obteve 99,27% de acurácia, 98,95% de sensibilidade e 99,51% de especificidade.
Para a deputada federal Adriana Ventura,
a transformação digital é um processo em
andamento que deve ser incentivado e reunir
nesse esforço todos que contribuem para isso,
como startups, conselhos e entidades médicas, profissionais da área e outros atores. Ela
acredita que é importante avançar em todas as
áreas da economia digital e não apenas em telemedicina, apesar de reconhecer a essencialidade dessas plataformas de teleatendimento.
Já o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich,
é mais cauteloso. “A evolução tecnológica nos

últimos anos foi enorme mas a nossa capacidade de alcançar resultados e de gestão não
acompanhou”, ressalta. Lembra que mesmo
que o país conseguisse aumentar 50% do financiamento em saúde – hoje bem aquém
de países desenvolvidos – o gap ainda seria
grande. “Precisamos enfrentar essa complexidade e tratar a vida como ela é. Infelizmente, não conseguimos entregar tudo para
todos”, acrescenta.
Com o mote de que a inovação só é boa
quando bem trabalhada, o ex-ministro considera que há necessidade de uma agência de
inteligência porque hoje em dia os dados dão
grande visibilidade para onde se quer chegar
e de que forma e impede que o setor continue
“navegando às cegas”.
Na opinião de Vitor Magnani, presidente
da ABO2O, a inovação pode ser um processo, um pensamento ou uma tecnologia que
vai ser aplicada, “mas ela não surge do nada”.
Para ele, o protagonismo de um ambiente
inovador está na cultura, na troca de conhecimento, em uma forma diferente de enxergar
o trabalho.
A gestão e análise das informações é uma
preocupação constante. “Podemos implantar
o prontuário eletrônico e teremos uma imensidão de dados sendo gerados. E o que fazemos com os milhões de dados físicos guardados?”, questiona João Alceu Amoroso Lima,
presidente da FenaSaúde.
Na avaliação de Luciane Infanti, sócia da
EY Parthenon, o prontuário único talvez não
resolva a questão do banco de dados estruturado. “Se essa implantação não for feita de
forma integrada e colaborativa não teremos
um diferencial competitivo”, avalia. Para ela,
é preciso haver uma grande discussão sobre
quais os tipos de dados poderão ser integrados
a fim de se alcançar o máximo de valor tanto
da transformação digital quanto da democratização do acesso.

“A evolução tecnológica
nos últimos anos foi
enorme mas a nossa
capacidade de alcançar
resultados e de gestão
não acompanhou”
NELSON TEICH

Ex-ministro da Saúde
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TRATAMENTO
DIFERENCIADO PARA
A ODONTOLOGIA
O segmento, encabeçado pela SINOG, pede que
sejam reconhecidas as especificidades da Odontologia
e que haja uma adequação do arcabouço
regulatório para diminuir as distorções
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O

s planos odontológicos vem aumentando sua relevância nos últimos 20
anos. Antes da pandemia, de acordo com a SINOG, a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, tratava-se de um mercado que crescia,
em média, 6% ao ano, um porcentual que sofreu, pela primeira vez, um
leve decréscimo no início da Covid-19, mas que recuperou a ascensão no mesmo
ano. Tanto que, em 2021, foram adicionados cerca de dois milhões de beneficiários
aos planos odontológicos, segundo a entidade.
Apesar do avanço, há anos o setor reivindica alterações na legislação que rege a saúde suplementar no
Brasil para que as operadoras exclusivamente odontológicas possam ter sustentabilidade em suas operações e negócios.
Os principais pleitos do setor incluem a consideração das diferenças estruturais entre os planos médicos-hospitalares e odontológicos; a promoção da
proporcionalidade das multas pecuniárias e sanções
e a permissão para que os planos individuais concedam descontos à medida que os beneficiários permanecem no contrato como uma forma de retenção e
promoção da saúde e bem-estar bucal.
Os planos odontológicos seguem o mesmo regramento dos planos médico-hospitalares. A Lei nº
9.656/1998 estabeleceu as regras dos planos privados
de assistência à saúde e implementou as garantias
básicas aos seus consumidores. Pouco depois, em
janeiro do ano 2.000, com a Lei nº 9.961, foi criada
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
como instância reguladora. As leis, junto com todas
as normativas expedidas pela Agência reguladora,
formam o arcabouço legal vigente até os dias de hoje.
“São 23 anos e temos percebido que toda a legislação é voltada para os planos médico-hospitalares,
devido à complexidade deles, ao tíquete médio e ao
risco de morte”, disse Roberto Cury, presidente da
SINOG. “Muitas destas normativas não são, passados todos estes anos, aderentes ou proporcionais aos
planos odontológicos. Então, é fundamental que se
revisite a norma regulatória para planos odontológicos”, destacou Cury.

Os regramentos criados para resolver problemas
dos planos médico-hospitalares são aplicados indiscriminadamente aos planos odontológicos. “Temos conversado com a ANS que precisamos fazer uma revisão
no regramento. No fim de 2020, a ANS entendeu a
importância e criou um grupo de trabalho composto
por multidiretorias”, explicou Cury. Os pleitos pedidos não são necessariamente novos e visam ao estabelecimento da diferenciação do tratamento entre os
planos odontológicos e os médico-hospitalares.
À ANS, a SINOG apresentou uma relação com 25
pleitos, envolvendo temas como a análise de impacto regulatório (AIR) para o segmento odontológico;
prontuário eletrônico; desproporcionalidade das multas e fatores de compatibilização de pena para o segmento odontológico; instituição de plano de assistência à saúde com prazo de vigência superior a 12 meses
e recomposição do equilíbrio financeiro em caso de
rescisão unilateral do beneficiário em período inferior
à vigência mínima; oferta de desconto ao longo da vigência contratual (em razão da elevada rotatividade
do beneficiário de plano odontológico, uma das formas de fidelização seria conceder desconto por sua
vinculação ao plano ao longo do tempo); entre outros.
Em paralelo ao grupo de trabalho da ANS, a Câmara dos Deputados resgatou a discussão em torno do
Projeto de Lei 7.419/2006, que pretende alterar a Lei
nº 9.656/98, conhecido como “blocão”. Em novembro
de 2021, foi realizada uma audiência pública destinada a debater as especificidades e as necessidades de
adequações regulatórias e legais para os planos de saúde, em especial, os odontológicos.
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PLANOS
ODONTOLÓGICOS
EM NÚMEROS
OPERADORAS

452

Total de operadoras
que comercializam
planos com odontologia

263

Operadoras
exclusivamente
odontológicas
PLANOS

7.372
5.760

Planos com odontologia

Planos exclusivamente
odontológicos
BENEFICIÁRIOS

31 milhões
em planos com odontologia

28 milhões
em planos exclusivamente
odontológicos
Fonte: ANS
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Presidida pela deputada Soraya Manato
(PSL, do Espírito Santo), a 12ª reunião extraordinária da comissão especial destinada a proferir parecer ao PL envolveu representantes da
ANS, da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) , da SINOG, do Conselho
Federal de Odontologia (CFO), da Central
Nacional das Cooperativas Odontológicas UNIODONTO do Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de Odontologia (ABEO) e
do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC).
MUDANÇAS NECESSÁRIAS
A análise de impacto regulatório aponta, segundo os agentes do segmento, para uma necessidade de aprimoramento da regulamentação
dos planos odontológicos para acabar — ou,
pelo menos, diminuir — as distorções, sobretudo para as pequenas e médias operadoras que
representam 75% e 16,7%, respectivamente, de
todas as operadoras com planos exclusivamente
odontológicos. “Todas as regras que foram criadas para planos médico-hospitalares valem para
os planos odontológicos; e isso causa uma assimetria, como a desproporcionalidade da multa”, ressaltou Cury, da SINOG.
Fabricia Goltara Vasconcellos Faedrich, gerente-geral de regulação da estrutura dos produtos, da diretoria de Normas e Habilitação
dos Produtos (DIPRO) da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), apontou, durante a
audiência pública, a necessidade de se reconhecer as especificidades do segmento odontológico,
enumerando, entre elas, o registro do produto
prescindindo NTRP (Nota Técnica de Registro
de Produtos); a possibilidade de regime misto; a
portabilidade em banda de 30% do preço; e a definição, por parte da operadora, do índice de reajuste individual. “Descolado do que acontece no
médico-hospitalar, no odonto inexiste demanda
sobre atualização do rol e também raramente
uma operadora exclusivamente odontológica só
chega à direção técnica”, assinalou.
Entre as demandas do setor, Fabricia Faedrich destacou a notificação por inadimplência, a
substituição de prestadores não-hospitalares e

Segundo Roberto Cury, da SINOG: “Todas as regras
que foram criadas para planos médico-hospitalares
valem para os planos odontológicos; e isso causa uma
assimetria, como a desproporcionalidade da multa”
NTRP para planos exclusivamente odontológicos, tendo os produtos de assistência médica
com cobertura odontológica (com NTRP) as
mesmas tabelas de honorários dos produtos exclusivamente odontológicos (sem NTRP).
Adequar as regras prudenciais ao perfil de
risco e à heterogeneidade do setor é o que está
em debate, conforme disse Tainá Leandro, assessora na diretoria-adjunta de Normas e Habilitação das Operadoras (DIRAD/DIOPE)
da ANS, também na audiência de novembro.
Dentro disso, há um projeto em duas etapas.
Uma é a definição dos critérios de elegibilidade
para a adoção de simplificações regulatórias e a
outra é aprimorar os normativos da DIOPE, sob
o prisma da proporcionalidade.
Regulamentada, ela explicou, a classificação
servirá como critério nas análises de resultado regulatório (ARRs) e análises de impacto regulatório (AIR), ainda a serem desenvolvidas pela ANS.
“A ideia é ter segmentação em quatro faixas, com
as odontológicas nas duas faixas de risco menos
gravoso: a 3 (incluindo a maior parte das odonto-

DEMANDA REPRIMIDA
As perspectivas de crescimento
dos planos de odonto são grandes.
Atualmente, os planos exclusivamente
odontológicos somam 28,5 milhões de
beneficiários, segundo a ANS. Mudar o
arcabouço regulatório deve incentivar
ainda mais a adesão das pessoas em
contratar planos para cuidar da saúde e
do bem-estar bucal.
“Quando se adota o critério de
beneficiários, somos [os planos
odontológicos], hoje, mais de 50% do
mercado de beneficiários dos planos
médicos-hospitalares, mas a gente não
tem a mesma atenção da ANS em função
da complexidade dos planos médico-

hospitalares. Nos últimos seis anos,
crescemos 8 milhões de beneficiários. É
um mercado que cresce consistentemente
nos últimos anos, enquanto houve
diminuição no número de operadoras
porque ou foram fechadas ou absorvidas
por outras”, destacou Roberto Cury,
presidente da SINOG, na audiência pública.
Na visão de Sandro Leal Alves,
superintendente de estudos e projetos
especiais da Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde), existe
uma demanda reprimida por planos
de odonto. “A cobertura populacional
de planos odontológicos no Brasil está
em 14,8% para uma oferta de 339 mil

lógicas) e a 4”, explicou. “Os pleitos de tratamento
diferenciados estão sendo considerados”, acrescentou Tainá Leandro, da ANS.
Outro aspecto é o fato de que, na média dos
últimos cinco anos, o porcentual de despesas administrativas, operacionais e de comercialização
nos planos odontológicos (39,40%) foi praticamente igual ao das despesas assistenciais (43,10%), ao
passo que, nos planos médicos, as despesas assistenciais respondem por 80,50%, uma fatia muito
superior aos 23,10% das despesas administrativas.
Os dados são da SINOG.
Uma das reivindicações é permitir às operadoras oferecer descontos vinculados à continuidade do plano. “É importante entender que dos
28,5 milhões de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, pouco mais de 5 milhões são de planos individuais. Os planos individuais ainda não são maioria e eles têm churn
muito alto. As pessoas compram o plano, fazem
o tratamento e abandonam o plano. Por isso, no
primeiro ano de contrato, temos de ter um valor
maior”, justificou Roberto Cury, presidente da
SINOG, ao participar da audiência pública da
comissão parlamentar.

dentistas, enquanto, nos Estados Unidos,
a cobertura é de 78% para 160 mil
dentistas”, ressaltou Sandro Leal,
ao falar na audiência pública.
Há diferenças importantes
entre planos médico-hospitalares
e odontológicos, que vão do baixo
tíquete médio (R$ 18) ao fato de o
envelhecimento populacional e maior
longevidade não implicarem custos
crescentes. “Esse é um setor que
tem potencial de contribuição para
a saúde da população muito grande.
85% da população brasileira não tem
plano dental e poderia ter”, salientou o
superintendente da FenaSaúde.

“É medida simples que beneficia o contratante
do plano, mas esse desconto é vedado pela resolução
do Consu [Conselho de Saúde Suplementar], que
define a questão da faixa etária. Mas é importante
dizer que a faixa etária não é levada em consideração nos planos odontológicos”, acrescentou Cury.
Outro pleito é a simetria nas sanções pecuniárias, uma vez que o tíquete médio dos planos de
odonto são bem inferiores em comparação aos de
médico-hospitalar. A sugestão da SINOG é incluir
na lei um parágrafo para garantir isonomia ao segmento odontológico, diminuindo os valores para
não inferior a R$ 1 mil e não superior a R$ 200 mil
— hoje a multa varia de R$ 5 mil a R$ 1 milhão.
Além disso, Egberto Miranda Silva Neto, da
Central Nacional das Cooperativas Odontológicas,
acrescentou ao debate demanda sobre haver sanção de advertência quando não se tratar de assistência ao consumidor. “Ao longo dos anos, a ANS
vem alterando a norma de sanção, inclusive, retirando a possibilidade de aplicar advertência”, disse
na audiência. Ele também apontou a necessidade
do princípio de proporcionalidade, da redução da
pena pecuária e passivo existente e de limite do valor em relação ao faturamento.
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ACESSO

SAÚDE
MENTAL

EM TODAS AS
FASES DA VIDA
Psicóloga da Nossa Saúde
reforça a necessidade de
atenção aos sintomas da
depressão infantil

P

elo menos uma em cada sete
crianças e adolescentes com idades entre 10 e 19 anos convive
com diagnóstico de problemas relacionados à saúde mental. A depressão, aceita
com mais naturalidade entre os adultos,
é uma questão que chama a atenção também no universo jovem e é analisada no
relatório “A situação mundial da infância
2021: Saúde Mental”, publicado em outubro pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).
E com uma situação já alarmante – no
mundo, quase 46 mil adolescentes recorrem a medidas extremas por ano – a pandemia se tornou mais um espinho nesse
caminho. Afetando a vida de milhões de
crianças e jovens muitos especialistas preveem que a saúde mental de uma geração poderá ser comprometida. O relatório
conclui que levaremos muitos anos antes
mesmo de conseguir medir esse impacto. “Se tem algo que ela (pandemia) nos
ensinou é que nossa saúde mental é profundamente afetada pelo mundo à nossa
volta”, diz o documento.
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A pandemia tem impactado na saúde mental da população, de maneira geral, assim como
na faixa infanto-juvenil

De qualquer forma, é mais do que hora
de todos começarem a discutir os problemas de depressão que afetam o mundo infanto-juvenil, com toda a seriedade e estudos que o assunto merece. Dados da OMS
(Organização Mundial da Saúde), de fevereiro de 2020, já alertavam que a depressão
infantil, na faixa de seis aos 12 anos, saltou
de 4,5% para 8% na última década.
Os sintomas da depressão infantil nem
sempre são claros. Mas é possível detectar
alguns sinais de que algo não vai bem. Entre eles, uma tristeza recorrente, às vezes
associada com irritação. “Muitas crianças
apresentam falta de prazer nas atividades
cotidianas, brincadeiras mais agressivas, alterações no sono, ou dormindo pouco ou
muito”, comenta Fabiana Percegona Ferri,
psicóloga da operadora de planos de saúde
Nossa Saúde Nossa Saúde.
TRISTEZA VISÍVEL
No início de 2021, antes de completar 12
anos, Daphyne teve mudanças no comportamento que começaram a ser observadas pela
sua mãe, Denise Fabianski, servidora pública estadual. “Ela começou a ficar quieta, só
queria comer e dormir, não interagia como
antes e por mais que estivesse fazendo algo
que gostasse o olhar era de tristeza”, conta a
mãe. Ela percebia que por várias vezes a filha tinha o semblante de quem “vai chorar”
e seu desempenho na escola foi afetado.

Normalmente muito amorosa, Daphyne sofreu o impacto do isolamento
imposto durante a pandemia além de
ter presenciado a separação dos pais, em
2020, antes de ela completar 11 anos. Em
seis meses, ganhou 10 quilos e passou a
odiar o próprio corpo, se achar feia e a
usar as roupas do pai por serem maiores.
Em seguida, vieram os cortes nos braços.

“É preciso ter
paciência e
coragem para
enfrentar, juntos,
essa fase dar apoio,
atenção e muito
carinho, sempre”
FABIANA PERCEGONA FERRI,
psicóloga da operadora de planos
de saúde Nossa Saúde

Denise procurou conversar muito
com sua filha durante esse período mas
quando percebeu que essa iniciativa já
não trazia muitos resultados, decidiu que
era o momento de buscar ajuda especializada. Ela considera que foi muito positivo
o suporte recebido no tratamento e diariamente reconhece melhoras no comportamento de Daphyne. “Se não fosse a ajuda
dos profissionais do Nossa Saúde, não sei
o que poderia ter acontecido”, desabafa.
Com sua experiência, Denise aconselha os pais a observarem o comportamento de seus filhos porque há sinais
bem visíveis, “eles ficam perdidos e na
maioria das vezes não conseguem esconder o que está acontecendo”. “É preciso
ter paciência e coragem para enfrentar,
juntos, essa fase dar apoio, atenção e
muito carinho, sempre”, reforça.
PANDEMIA E PROCEDIMENTOS
Na avaliação de Fabiana, é notório o
quanto a pandemia tem impactado na
saúde mental da população, de maneira
geral, assim como na faixa infanto-juvenil. Nesse cenário, ela relaciona diversos

fatores que tiveram influência do isolamento social prolongado no comportamento desse público, como medo da
infecção, frustração e tédio, informações
inadequadas, falta de contato com os colegas, amigos e professores, falta de espaço pessoal em casa e em muitos casos
perdas financeiras da família.
O luto também pode ter grande impacto sobre a saúde mental das crianças
e adolescentes, principalmente se for a
ausência de alguém do núcleo central
da família ou muito querido pelo jovem.
Há fatores externos, como o bullying, ou
mesmo internos, como violência e assédio dentro de casa.
“Se a criança está sendo vítima de
violência física, emocional ou sexual,
ironicamente o isolamento social que
visa manter as crianças protegidas pode
ser a medida que isola esses meninos e
meninas em casas inseguras”, pondera
Fabiana. Ela ressalta que nesse caso, a
rede de proteção, da qual a escola faz
parte, deve zelar pelos direitos de proteção dessa população.
“Por isso é importante que professores sigam, dentro do possível, em contato com os alunos”, acrescenta a psicóloga. Ela considera que o profissional de
psicologia é primordial dentro das escolas e o acesso a ele precisa ser facilitado
tanto para os alunos quanto para os pais
e profissionais da educação.
Os problemas relacionados à saúde
mental dos jovens vão além do impacto humano. Um estudo realizado pela
London School of Economics considera que pode haver uma perda de cerca
de US$ 390 milhões para a economia
mundial por conta de deficiências ou
morte entre os jovens.
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ESG na Saúde Suplementar
POR RAQUEL MARIMON

E ONDE ENTRA A SAÚDE SUPLEMENTAR?
Pois bem, é aqui que começamos a desenhar o futuro deste segmento. Na nova economia, definir políticas claras de relacionamento com os stakeholders – fornecedores,
acionistas, clientes, reguladores, empregados e prestadores de serviço – e seguí-las à
risca é papel de todos, mas de nada adianta
ser uma empresa que funciona apenas no
papel, precisa ter compliance, pois é a partir
da forma como a empresa se comporta na
prática que se define sua imagem.
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O propósito das organizações
e a forma como se relacionam
com seus stakeholders são
um fator decisivo na escolha de
compra do consumidor final.

ESG ou ainda produtos “verdes”, com
indicadores focado nas questões ambientais podem ser um diferencial para
o segmento e serão cada vez mais preciosas ao consumidor. Além disto, a manutenção de uma relação pautada na
transparência e focada em resultados
de saúde também desponta como uma
tendência da sustentabilidade;
3.

As empresas de prestação de serviços,
como são as empresas na saúde suplementar, tem um impacto no aspecto social ainda mais relevante, sugiro atenção especial a
partir das seguintes frentes:
as empresas de serviços
são as que mais empregam pessoas, merecem especial atenção para as condições de trabalho, clima organizacional,
nível de inclusão social e saúde mental.
A rotatividade pode ser um indicador
estratégico associado ao eNPS e a pesquisa de clima e ambiente organizacional pode ser uma excelente ferramenta
direcionadora;

1.

COLABORADORES:

2.

compete a empresa contratante estabelecer os critérios de qualificação de fornecedores, no caso dos
planos de saúde, a definição da rede de
atendimento passa por estes critérios.
Políticas que valorizem as questões
FORNECEDORES:

a partir de seus produtos trazem um significativo impacto social. Uma atenção à saúde precisa focar
em desfecho, assertividade, garantindo o
acesso ao cuidado integrado e coordenado ao longo do tempo. Indicadores como
índice de iatrogenia, condições adquiridas e tempo total de tratamento de doenças podem ser um primeiro passo para
buscar uma agenda ativa neste sentido;
PRODUTOS DE SAÚDE:

No segmento de saúde ainda estamos
distantes de inovações disruptivas, mas a
provocação fica neste artigo para que novas
ideias possam ser incubadas, com o desejo
de que o alvo seja a ampliação do acesso à
saúde, gerando impacto social.
Como incentivo ressalto que ESG também está relacionado ao sucesso e as perspectivas futuras de uma organização, algumas pesquisas indicam que os fundos
administrados ativamente com este perfil
superam seus benchmarks (matéria do Estadão de 28/08/2021) e os investimentos no
mercado de capitais seguem esta tendência, com aumento significativo em fundos
de impacto, conforme vem sendo direcionado por grandes investidores como o
Fundo BlackRocket, na sua carta anual aos
CEOs divulgada em janeiro de 2022.
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M

uito se tem falado sobre essa sigla
e novas práticas organizacionais
estão surgindo a partir destes conceitos que tratam de desenvolver negócios
com responsabilidade com o meio ambiente
(Enviroment); novas formas de se relacionar
com a Sociedade (Social) e com as partes relacionadas (Governance). Neste artigo compartilho minha visão de algumas aplicações
no segmento de saúde suplementar.
Mas antes de analisar consequências vamos falar do porquê ESG é relevante?
Certamente já ouvimos bastante sobre
geração “Y”, “Z”, “Millennials”..., nossa
conversa começa por aí: eles são o consumidor do futuro. Os produtos que estamos
desenvolvendo nas empresas são dirigidos a
essas pessoas, suas características, crenças,
desejos e valores. Essa nova geração valoriza o orgânico, sustentável, socialmente correto e principalmente os produtos e serviços
responsáveis com o meio ambiente.
As novas gerações nasceram no tempo do
lixo reciclado, do acesso à informação, da
forte campanha ambiental pelas tartarugas
marinhas e tantas outras causas que impactaram a sociedade. O propósito das organizações e a forma como se relacionam com
seus stakeholders são um fator decisivo na
escolha de compra do consumidor final.

saúdedados
1ª plataforma de inteligência de mercado
voltada para a saúde suplementar

Conecte-se aos principais indicadores da saúde suplementar,
crie consultas e obtenha informações relevantes para
impulsionar as decisões da sua empresa.
Conheça as soluções que o Saúde Dados® oferece.

Entre em contato conosco e descubra um novo paradigma:
saudedados.com.br
contato@abramge-uca.com.br
(11) 4878-4413 / 4478-4438

Saúde Dados® é uma plataforma inovadora de inteligência de mercado web-based fornecida pela Universidade Corportativa Abramge - UCA, com o objetivo de disseminar informações do setor de saúde suplementar para
análises de mercado e gestão empresarial.

