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H

á muitos anos o setor de saúde no Brasil — e a saúde suplementar,
especificamente — convive com um desafio profundo, a escalada dos
custos assistenciais. Dia a dia, fica mais caro cuidar das pessoas: a inflação
médica medida pelo índice Variação do Custo Médico Hospitalar (VCMH),
do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), atingiu 18,2% nos 12 meses
terminados em junho de 2021. Por sua vez, o reajuste dos planos de saúde individuais em
2022, a ser divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, terá de se aproximar
desse índice para manter a sustentabilidade financeira das operadoras.
Esse quadro aprofunda a dificuldade de acesso de mais pessoas ao sistema privado
de saúde. Apenas cerca 25% da população brasileira tem um plano de saúde — e o
percentual deveria ser muito maior. Para que esse crescimento aconteça, no entanto,
a saúde suplementar precisa acelerar seu processo de transformação — já em curso —
visando à maior eficiência operacional, seja no uso dos recursos, seja na efetividade da
assistência aos beneficiários.
Nesse processo, alguns pilares são fundamentais. E o primeiro deles é se conectar aos
desafios globais, reunidos sob a “bandeira” ESG. Essas três letras, cada vez mais vistas
juntas, aqui e acolá, representam o passaporte de uma empresa — de qualquer setor
— para sua perenidade. Desenvolver um diálogo transparente com seus stakeholders,
minimizar seus impactos ambientais, ter um ambiente de trabalho diverso e inclusivo
são todas medidas essenciais para se manter competitivo. Conscientes disso, operadoras e
prestadores estão tornando o ESG parte de suas estratégias, políticas e rotinas, como vemos
na matéria de capa [1] desta edição da revista Visão Saúde, na página 16.
Outra mudança de paradigma necessária na saúde suplementar, e no setor de saúde
como um todo, é a atuação colaborativa [2]. Operadoras, hospitais, laboratórios, clínicas
e profissionais envolvidos nesse ecossistema têm o mesmo propósito: cuidar das pessoas.
Com esse objetivo comum, devem estabelecer ou fortalecer parcerias para atuarem em
rede, de maneira integrada, e em conjunto buscarem soluções que tornem o cuidado
assistencial e a promoção da saúde mais assertivos, resolutivos, efetivos e com melhor
custo-benefício. Em resumo, mais eficientes (veja na página 26).
Essa desejada integração só pode acontecer, plenamente, se houver compartilhamento
de dados entre os diferentes atores da saúde suplementar. É um desafio enorme coletar,
tratar e usar dados, de forma responsável e eficiente, para melhorar a jornada assistencial
do beneficiário. Uma das pioneiras no uso de dados em saúde, Vanessa Teich, fala sobre
esse desafio na entrevista especial [3] desta edição, na página 6.
Não perca, ainda, artigo exclusivo sobre judicialização do Rol de Procedimentos [4]
na página 40.
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Hora de virar a chave
Especialista no uso de dados na saúde fala sobre o papel
de cada elo do sistema no fomento a essa atividade

A

transição digital ocorre em ritmos próprios de cada setor
da economia. Na saúde, o uso estruturado de dados é uma
das áreas que promete mais benefícios no cuidado aos pacientes e na gestão de hospitais, laboratórios, operadoras e
do SUS. No Brasil, porém, há desafios de ordem cultural e financeira
para que isso se torne uma realidade disseminada no sistema. Para
falar sobre o tema, convidamos uma das profissionais que participam
ativamente desse projeto no país. Vanessa Teich, Superintendente de
Economia da Saúde no Hospital Albert Einstein, vive esses desafios
diariamente e acredita que chegou a hora de os diferentes elos da cadeia da saúde se unirem para formar um grande projeto nacional de
coleta e análise de dados. Incluindo as pessoas comuns, que, segundo
ela, vão poder escolher seus médicos e unidades de atendimento com
base em indicadores públicos de qualidade e segurança.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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VISÃO SAÚDE – Como o uso de dados pode transformar a
saúde e o cuidado assistencial?
VANESSA TEICH – O uso de dados pode ajudar a direcionar os
esforços para onde vamos ser mais efetivos. É muito comum
que na saúde a gente identifique um problema e faça hipóteses para como resolvê-lo. Mas a gente normalmente não
usa dados pra tomar as decisões. Por exemplo: sabemos que
a principal causa de mortalidade no Brasil, há pelo menos
dez anos, são as doenças cardiovasculares. A gente usa esse
dado pra mudar a política de saúde pública? Não, não usamos. O que poderíamos fazer? Onde está o problema? Aí
começa um processo de investigação, que é a ideia de pensar
como cientista o tempo todo, para resolver um problema.
Será que fazemos menos exames do que poderíamos? Aí já
pode estar uma deficiência. Quantas pessoas estão retirando
medicação no SUS pra essas doenças? Temos perda de adesão ao tratamento ao longo do tempo? Então você começa a
usar os dados pra responder às suas hipóteses. Porque se você
não usa o dado pra isso, não consegue testar suas soluções.
Então, os dados ajudam a direcionar estratégias. Isso ficou
muito claro na pandemia, pois a gente não sabia quantos
leitos de UTI tínhamos no país, quantos médicos intensivistas. Esqueceram dos medicamentos para uso da ventilação
mecânica e dos EPIs [equipamentos de proteção individual].
No fim das contas, é tanto problema para resolver ao mesmo
tempo que se a gente não tiver dado pra direcionar os esforços a gente se perde e não resolve nada.
Quais são os benefícios do uso de dados para os pacientes?
Os dados dão um poder para o paciente escolher onde ele
vai ser atendido dentro das opções que ele tem. Chega a
ser assustador quão pouca informação a gente tem de um
hospital quando vai ser internado. As pessoas assumem que
o risco é zero, e não é. Então, imagina se eu puder escolher onde serei tratado com base em dados históricos? Eu
queria isso. Agora, por exemplo, a ANS [Agência Nacional de Saúde Suplementar] é obrigada a fornecer dados de
parto normal. Quando eu fiquei grávida eu queria fazer
parto normal e muita gente me falava que na hora o médico havia conduzido para a cesárea. Por isso, eu queria
saber a taxa de parto vaginal dos médicos, que é a melhor
evidência de que aquele médico é pró parto normal. Então,
deveríamos começar a abrir para a sociedade os dados dos
hospitais. Meu sonho é que o paciente cobre esses dados,
que na hora de uma empresa escolher o plano de saúde,
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que ela olhe não só preço mas também indicadores dos
hospitais que fazem parte dos planos. Para os pacientes, conhecer os dados é fundamental.
Que tipo de dado pode ser usado pelos gestores de saúde?
Primeiro são os indicadores de segurança. Se a gente olhar
para as taxas de infecção relacionadas à assistência à saúde,
tem indicadores relacionados a eventos evitáveis dentro da
assistência hospitalar, por exemplo, chamados eventos adversos, como erros de medicação e quedas. O desafio aqui
é que são eventos notificados. O hospital tem de ter uma
cultura de segurança que estimule a notificação desses
eventos sem punição. A gente precisa cobrar isso dos hospitais. Porque se não a gente corre o risco de olhar muito pro
lado financeiro da operação saúde e não cobrar dados de
qualidade e segurança. Esses são indicadores fundamentais. Existem também alguns indicadores relacionados à
readmissão hospitalar, que é algo que os gestores sempre
buscam diminuir, e a gente tem indicadores de uso da estrutura hospitalar, como tempo de permanência dos pacientes, para o melhor uso da estrutura. Esses são indicadores mais gerais. Depois, a gente vai mais para indicadores
de adesão a protocolos clínicos.
Esses dados já não são acompanhados por gestores de
hospitais e operadoras de planos de saúde?
Cada hospital tem seu dado e ele pode comparar com um
benchmark, por exemplo, com os dados da média dos hospitais da Anahp [Associação Nacional dos Hospitais Privados]. Mas se eu quero me comparar com um hospital específico, eu só vou conseguir fazer isso se esse outro hospital
divulgar no site dele. E mesmo as operadoras, normalmente têm os dados dos seus beneficiários. Mas desconheço
uma plataforma em que as operadoras entrem e vejam um
dado específico de determinado hospital. Não tem algo
estruturado com esse nível de detalhe. Mas é interessante
que está começando um movimento de as operadoras pedirem esses dados para os hospitais. Então, acho que está
acontecendo uma mudança importante no momento atual
que é essa virada de chave.
Como os dados podem ajudar as operadoras na gestão da
carteira de beneficiários?
O primeiro ponto é conhecer melhor o beneficiário. Existe
um questionário de saúde que é aplicado na admissão dos

E também tem a questão de os dados ajudarem a
direcionar investimentos para, por exemplo, prevenção
de uma doença específica.
Sim, com certeza. Dados podem ser usados para identificar onde precisa de mais investimentos, onde está onerando mais o sistema, onde está a maior mortalidade na
minha carteira. Será que o cuidado desse paciente com
esse perfil não está sendo adequado? Será que eu tenho
de agir antes, pra evitar esses casos complexos? Os dados
relacionados ao ambiente hospitalar poderiam ser usados
com muito mais efetividade, toda a parte da segurança
hospitalar e qualidade. Muitas vezes isso não aparece
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beneficiários, com informação sobre doenças preexistentes, basicamente, perfil epidemiológico, mas a partir do
momento em que esse beneficiário entra na carteira o
ideal é que a operadora obtenha novas informações ao
longo do tempo. Nós temos, por exemplo, um esforço
aqui no Brasil pra diminuir a taxa de cesáreas, mas em
que momento a operadora fica sabendo que uma beneficiária está gestante? Muitas vezes é quando ela vai para o
parto. Às vezes, quando faz um procedimento pré-natal.
Mas normalmente a operadora vai ficar sabendo algumas
semanas depois do início do pré-natal. Aí tem um papel
importante da empresa [empregadora do beneficiário], de
notificar para a operadora quando uma colaboradora está
gestante, para que ela entre no programa de acompanhamento. A operadora poderia fazer essa gestão de forma
mais ativa, estimular as mulheres a fazerem os exames
necessários. Na gestão de pacientes crônicos, as operadoras já fazem isso, de acompanhar os pacientes de maneira
mais próxima pra garantir que eles não tenham complicações. Usam informações sobre perfil do paciente e tratamentos, pra tentar chegar num desfecho mais favorável e
também evitar procedimento de alto custo. Outro exemplo, tem estudos que mostram que é custo-efetivo monitorar a adesão a medicamentos. Então, dentro do esforço
das operadoras em prover atenção primária, esses dados
sobre adesão a medicamentos poderiam ajudar a ver se
esses pacientes estão com cuidado adequado. Imagine
que eu tenho o perfil da minha carteira, a informação dos
diagnósticos que os indivíduos tiveram dentro da minha
operadora, protocolos que indicam o que deveria ser feito
e depois eu meço o desfecho. Essas seriam as informações que eu escolheria pra fazer a gestão de uma carteira.

Os dados relacionados ao ambiente hospitalar poderiam
ser usados com muito mais efetividade. Se um paciente
é internado e tem evento adverso, esse paciente tende
a custar mais caro, e no modelo de fee for service esse
custo é pago pela operadora.
para as operadoras, mas se um paciente é internado e tem
evento adverso, esse paciente tende a custar mais caro e
no modelo de fee for service esse custo é pago pela operadora. Então, quando você tem um hospital com menos
evento adverso, menos infecção, isso representa melhor
desfecho e menor custo para o sistema.
Você citou várias possibilidades de coleta e uso de
dados que ainda não são feitos de maneira estruturada.
Isso acontece porque requer investimento alto ou
as operadoras não estão devidamente cientes dos
benefícios do uso estruturado de dados?
Faltam incentivos para disseminar isso na cadeia. Um
hospital, por exemplo, tem de investir em um sistema
de coleta de dados, para ter essas informações, e ele não
é remunerado por isso, nem por ter maior qualidade.
Por outro lado, as operadoras não conseguem calcular
sozinhas algumas métricas relacionadas a adesão a protocolos, por exemplo. O hospital tem de medir. E existe
ainda uma cultura muito punitiva no Brasil quando falamos de indicadores de qualidade e segurança. Existe muito receio de abrir esses dados, se vai ter algum
processo, punição... isso desestimula os profissionais de
saúde a notificarem os eventos. E quando os eventos não
são notificados isso não melhora o processo e os eventos
provavelmente se repetirão.
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Pensando nos diferentes elos da cadeia da saúde,
prestadores, médicos, hospitais, operadoras, pacientes,
SUS, qual o papel de cada um para que um grande
projeto de dados no Brasil aconteça e que beneficie o
sistema com maior eficiência?
Quando pensamos no paciente, o papel dele é cobrar, pois
ele é o maior beneficiado ou prejudicado. Precisa cobrar
mais essas informações. O papel da operadora, na minha
opinião, é fazer uma gestão de saúde, usar os dados para
conhecer bem sua carteira, usar dados de performance assistencial para escolher seus prestadores. O papel do hospital ou do prestador é oferecer um cuidado adequado. Ele
precisa ter práticas de qualidade e acompanhar indicadores pra ver se está tudo bem, e medidas de adesão aos protocolos. Estou atendendo de acordo com o que os protocolos
preconizam? Os tratamentos estão sendo selecionados de
forma adequada? A operadora precisa receber essas informações. A gente tem um desafio, especialmente na saúde
suplementar, que é a fragmentação do cuidado. Por isso
acho que hoje a operadora acaba cumprindo esse papel de
ser um hub de informações. Imagina que um paciente vai
a um médico e depois a um laboratório que não está vinculado ao hospital, aí ele interna no pronto atendimento
de outro hospital... então a informação é toda fragmentada.
Quais são os investimentos necessários para iniciar um
trabalho estruturado de dados?
É necessário investimento em tecnologia da informação
e em pessoas. Seja treinando pessoas ou contratando pessoas pra coletarem esses dados. Tem um trabalho muito importante que é acompanhar o preenchimento dos
dados e avaliar a qualidade desse preenchimento. Então,
a gente gasta um tempo importante revisando os dados
junto com as áreas que os geraram, as vezes temos que investir em pessoas adicionais pra fazer a coleta desse dado.
A gente pode começar pequeno; então, se eu tivesse que
começar, sem ter nada, eu começaria por dados de segurança. Criando uma cultura de estímulo à notificação de
eventos e compilando esses dados, incluindo infecções,
eventos adversos. Um segundo dado que geralmente os
hospitais têm maior facilidade pra obter são os dados de
utilização da estrutura, como tempo médio de permanência, giro de leito, taxa de readmissão hospitalar em 30
dias. Aí você faz primeiro geral, depois vai refinando, por
exemplo, pra verificar a complexidade dos pacientes, e aí
aos poucos vai incrementando os dados que tem.
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Como você avalia o nível de preparação ou a própria
formação dos estudantes de saúde e de quem já atua no
mercado para fazer esse trabalho com dados?
Falta essa formação nas carreiras de saúde. É raro um estudante de medicina ter essa vivência. Seria importante fomentar essa cultura de dados, mostrando a importância e
os benefícios desse trabalho. Se não vira apenas mais uma
tarefa ao qual o profissional de saúde tem de se dedicar.
Tem de preencher um monte de informação no prontuário, preencher campo estruturado que leva mais tempo,
depois tem que colocar o diagnóstico CID correto, sendo
que ele prefere escrever num campo aberto. Se ele não vir
sentido nesse trabalho, ele questiona a utilidade. Então, é
importante criar essa cultura desde cedo. E também os dados têm de ser usados efetivamente. Se não, de fato, é desperdício de tempo e dinheiro. E é muito difícil usar todos
os dados ao mesmo tempo. Porque pra usar um dado requer viabilizar um processo de coleta, acompanhar se essa
coleta está sendo bem feita, acompanhar se o dado está
sendo preenchido de forma adequada, analisar esse dado e
tomar alguma ação. Medidas pra melhorar algo. Isso tudo
demanda muito tempo. Fazer mais ou menos não adianta.
Por isso, começar aos poucos é uma boa estratégia.
Como uma pessoa que participa ativamente do
desenvolvimento do uso de dados em saúde no Brasil,
qual sua visão sobre se isso vai realmente transformar a
saúde nos próximos anos?
Eu tenho bastante expectativa, esperança, de que a gente
realmente comece a usar mais esses dados. Como tem uma
pressão financeira grande no sistema, de eficiência, a gente
precisa ver onde tem desperdício a ser eliminado, diminuir
custos sem prejudicar o paciente, onde tenho a oportunidade de beneficiar mais as pessoas... acho que seria uma forma até mais inteligente de ver onde estamos gastando bem
esse dinheiro. Por outro lado, requer investimento. Por isso,
acho que tem de ter um movimento pró geração dessas
informações. O sistema está pressionado pelo aumento dos
custos, e investir em dados é caro, a gente tem de ter uma
utilidade muito clara pra esses dados, para que eles sejam
quase que obrigatórios ao longo da cadeia. Então, eu tenho
uma expectativa grande do aumento do uso de dados em
saúde porque não vai ter outro caminho, vai ser necessário,
mesmo que sejam aqueles indicadores básicos iniciais. Se
não usarmos os dados pra direcionar as estratégias seremos
muito ineficientes no uso dos recursos.

NOTAS

DECISÕES E INDECISÕES NA JUSTIÇA

T

vos seguirá as mesmas regras usadas nos
planos individuais ou familiares. A decisão
judicial suspende o processamento de todos
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca dessa questão e
tramitem no território nacional.
Enquanto isso, a decisão do STJ sobre se
o Rol de Procedimentos da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo (permite eventual cobertura de itens fora
da lista) ou taxativo (cobertura de itens somente da lista), foi adiada mais de uma vez.
Outra questão importante ainda a ser examinada pela corte, e que também se relaciona à
lista de procedimentos previstos nos planos
de saúde, é sobre os honorários advocatícios
em ações de beneficiários que solicitam a cobertura de tratamentos não incluídos no Rol.
FREEPIK

emas relacionados ao setor da saúde
movimentaram os tribunais brasileiros nos primeiros meses de 2022. Em
março, três questões importantes foram
examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), corte responsável por uniformizar a
interpretação da lei federal em todo o Brasil.
De forma unânime, a Segunda Seção do
STJ autorizou o reajuste de planos de saúde coletivos por faixa etária, “desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”. Assim, o reajuste por faixa nos planos coleti-

AS PREOCUPAÇÕES DOS
CEOs DO SETOR DE SAÚDE

N

o fim de 2021 a consultoria internacional PwC realizou uma pesquisa
com 4.446 CEOs de empresas de 89 países, revelando otimismo
moderado com a recuperação econômica global. Por outro lado, o
estudo também perguntou a esses executivos “Qual é o seu grau de preocupação com o impacto negativo das seguintes ameaças globais sobre sua
empresa nos próximos 12 meses”. Considerando apenas os CEOs do setor
da saúde, o principal risco apontado foi “Riscos de Saúde”, como consequência da ainda incerta conclusão da pandemia de Covid-19. Logo a
seguir, no entanto, aparecem os “Riscos Cibernéticos”, reflexos dos crescentes ataques de hackers e golpistas às redes digitais das empresas, que
podem provocar a divulgação de dados privados, interrupção de serviços e
prejuízos financeiros. Veja, no gráfico, as outras preocupações apontadas
pelos executivos de saúde.
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ASPECTOS QUE CAUSAM
PREOCUPAÇÃO NA SAÚDE
Apontados por CEOs de empresas do
setor em todo o mundo
.
.
.
.
.
.

Riscos de saúde – 51%
Riscos cibernéticos – 50%
Volatilidade macroeconômica – 46%
Conflitos geopolíticos – 26%
Desigualdade social – 26%
Mudanças climáticas – 25%

Fonte: PwC 25th Annual Global CEO Survey

ESTE SERVIÇO É CINCO ESTRELAS?

E

m uma tentativa de tornar mais fácil
para os consumidores comparar a qualidade e o desempenho de hospitais, o
governo federal dos EUA criou, em 2005,
um sistema de classificação para ranquear
essas unidades de saúde em diversos aspectos. As melhores instalações podem ganhar cinco estrelas e as de baixo desempenho ganham apenas uma estrela.
Desde então, o sistema vem sendo aperfeiçoado e ampliado, passando a incluir também

outros tipos de provedores de assistência à
saúde, como médicos, clínicas de reabilitação
e empresas de cuidado domiciliar.
Chamado de Care Compare, o sistema
de classificação analisa uma vasta gama de
métricas de qualidade relatadas pelos hospitais, desde as taxas de mortalidade até as
experiências dos próprios pacientes. Atualmente, mais de 150 medidas de qualidade
hospitalar estão disponíveis para consulta
na internet, auxiliando também operadoras

de planos de saúde na construção criteriosa
de suas redes credenciadas. Para consultar
a base de dados, basta acessar o website
https://www.medicare.gov/care-compare/ e
colocar a cidade desejada.
A iniciativa pode ser referência para a
criação de um serviço semelhante no Brasil,
pois a transparência dos dados sobre qualidade e segurança em hospitais e demais
unidades de saúde é uma demanda antiga
na saúde suplementar.

Após cumprir papel essencial no
cuidado à população brasileira
durante o período de restrição
de circulação causado pela
pandemia de Covid-19, a
telemedicina tem terreno fértil
para continuar avançando no país,
democratizando o acesso à saúde.
A permissão para a realização
de teleconsultas e prescrições
médicas digitais foi definida em
portaria do Ministério da Saúde no
contexto da “emergência em saúde
pública”, decretada em fevereiro de
2000. Desde que a medida entrou
em vigor, mais de seis milhões de
atendimentos foram realizados

FREEPIK

TELEMEDICINA
AVANÇA COM
BASE EM
EVIDÊNCIAS

pela internet, sendo que a taxa de
resolução chegou a 90%.
Em meados de abril deste
ano, com a drástica redução das
infecções pelo novo coronavírus
no Brasil, o ministro da pasta,
Marcelo Queiroga, revelou que a
telemedicina continuará permitida
mesmo com o fim do período de
emergência. Em depoimento ao
jornal Folha de S. Paulo, o ministro
afirmou que a nova portaria
vai, inclusive, ampliar a prática

no país, prevendo teleconsulta,
monitoramento de tratamentos,
diagnósticos e a realização de
procedimentos de radiologia e de
cardiologia à distância.
Enquanto isso, a regulamentação
do tema também deve caminhar
no Congresso Nacional. Diferentes
projetos de lei versam sobre a
telemedicina e a telessaúde, uma
visão mais ampliada do uso da
tecnologia para oferecer um cuidado
integral aos pacientes.
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RAIO X

CUMPRINDO
SUA FUNÇÃO SOCIAL
Importância dos planos de saúde se reflete
no aumento de procedimentos, internações
e beneficiários durante a pandemia

D

urante a crise sanitária mais grave da história recente, cresceu significativamente o número de beneficiários de planos de
saúde. Se considerados os dados de fevereiro de 2022, o aumento nos 12 meses anteriores foi de 3,1% na base de usuários de
planos médico-hospitalares e de 9,6% em planos exclusivamente
odontológicos. Nesse período, houve aumento contínuo de procedimentos realizados e internações. Por outro lado, enquanto a inflação médica disparou, o reajuste dos planos individuais foi negativo,
pois refletiu o primeiro ano da pandemia de Covid-19, quando houve
queda na demanda por outros serviços de saúde.

RECEITAS E CUSTOS

Pagamentos de beneficiários e valores pagos a fornecedores
e prestadores assistenciais (em bilhões de reais)
Contraprestações
Despesas médicas

15.655
13.099

Fonte: Amostra de operadoras da RI/ANS, com dados referentes a fevereiro de 2022

BENEFICIÁRIOS EM
FEVEREIRO DE 2022

49.049.467

Usuários em planos de assistência
médica, aumento de 3,1% em 12 meses

29.224.329

Em planos exclusivamente odontológicos,
aumento de 8,6% em 12 meses
Fontes: Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS e Instituto
de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)

PROCEDIMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES

1,6 BILHÃO
De consultas, exames, terapias,
cirurgias e internações em 2020

INFLAÇÃO MÉDICA

27,7%
14
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foi a Variação do Custo Médico Hospitalar (VCMH/IESS), para um conjunto de
688,9 mil beneficiários de planos individuais, nos 12 meses terminados em
setembro de 2021 relativamente aos 12 meses terminados em setembro de 2020

BENEFICIÁRIOS POR MODALIDADE

CRESCIMENTO NO
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS

Operadoras de assistência médico-hospitalar
com beneficiários, por modalidade

Beneficiários de planos médico-hospitalares
durante a pandemia (em milhões de pessoas)

8%

2%

AUTOGESTÃO

ABR/2020

47,1

DEZ/2020

47,5

ABR/2021

47,8

NOV/2021

48,5

FEV/2022

FILANTROPIA

13%

SEGURADORA

TOTAL DE
BENEFICIÁRIOS

49.049.467

40%

40%

MEDICINA
DE GRUPO

COOPERATIVA
MÉDICA

49,0

Fonte: Boletim ANS/março 2022

Fonte: Boletim ANS/março 2022

AUTORIZAÇÕES PARA EXAMES E TERAPIAS

Aumento de autorizações para exames e terapias em relação ao mesmo período dos anos anteriores (%)
161,4

101,5

37
MAR/21

ABR/21

MAI/21

49
JUN/21

23,1

26,7

12

5,6

7,6

7,3

12

12,5

JUL/21

AGO/21

SET/21

OUT/21

NOV/21

DEZ/21

JAN/22

FEV/22

Fonte: ANS/RI, março de 2022. Nota: Mediana da amostra de 48 operadoras que responderam à RI de dezembro de 2021.

REAJUSTE

-8,19%

foi o reajuste (negativo) dos planos individuais e familiares aplicados
pelas operadoras no mês de aniversário do contrato, no período entre
maio de 2021 e abril de 2022

ABR/MAI/JUN 2022 VISÃO SAÚDE

15

CAPA

ESG NA SAÚDE,
UMA JORNADA DE
AVANÇOS E DESAFIOS
16
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Planos de saúde e prestadores assistenciais são estimulados
pelo mercado a incorporar critérios sociais, ambientais e de
governança em suas estratégias e processos

N

ão é raro ouvir que “ESG é a nova moda”. Pode até ser, mas
pelos sinais emitidos pelo mercado, não é uma moda passageira e deve se manter nas prateleiras corporativas como um
item cada vez mais importante com o passar do tempo.
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A VALORIZAÇÃO
DO ESG EM
NÚMEROS

300%

foi o aumento,
entre 2017 e 2021, dos
ativos em investimentos
ESG no Brasil
Fonte: Anbima

64%

dos trabalhadores
brasileiros afirmam que
realizar uma atividade
que colabore com a
sociedade é um dos pontos
mais importantes para
atingir a sua realização
profissional
Fonte: Sodexo

42%

dos consumidores
brasileiros frequentemente
compram de empresas
comprometidas
com o meio ambiente
Fonte: Bain Consultoria
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É verdade que muitos dos temas da agenda
ESG (sigla para os termos em inglês Environmental, Social e Governance, equivalente a Ambiental, Social e Governança, em português)
fazem parte, há décadas, das rotinas de algumas
empresas, seja debaixo do guarda-chuva da responsabilidade social corporativa (RSC) ou da
sustentabilidade. Esses “movimentos” nasceram
no âmbito de organismos internacionais, como
a Organização das Nações Unidas (ONU), e induziram corporações a desenvolverem programas socioambientais alinhados aos Objetivos do
Milênio e à Agenda 2030, uma série de desafios
globais, como reduzir a mortalidade infantil e
combater a Aids, a malária e outras doenças.
Agora, porém, o jogo é outro. Em primeiro
lugar, ESG joga luz à importância de se criar
nas empresas uma estrutura sólida de gestão de
riscos e tomada de decisões, a famosa governança corporativa. Além disso, o ESG foi um movimento criado no mercado financeiro, em 2005,
quando 20 instituições de nove países diferentes
se reuniram com o objetivo de definir critérios
empresariais alinhados aos princípios do desenvolvimento sustentável — que pregam o equilíbrio entre as esferas social, ambiental e financei-

ra. Isto é, ESG nasceu como uma forma de os
investidores terem parâmetros mais abrangentes
para a alocação de recursos, visando a retornos
mais consistentes no longo prazo.
A BlackRock, por exemplo, a maior gestora de recursos do mundo, com cerca de US$
10 trilhões sob gestão, comunicou ao mercado,
em 2020, que ESG seria o seu padrão de investimentos a partir de então. “Como as opções de
investimento sustentável têm o potencial de oferecer melhores resultados aos clientes, estamos
tornando a sustentabilidade parte integrante da
forma como a BlackRock gerencia riscos, constrói portfólios, desenvolve produtos e se envolve
com as empresas. As questões de sustentabilidade
podem contribuir para o desempenho financeiro
de uma empresa a longo prazo e, assim, incorporar essas considerações nos processos de pesquisa
de investimento, construção de portfólio, gestão
de revisão de portfólio pode ajudar a melhorar os
retornos ajustados ao risco a longo prazo.”
Essa visão se difundiu entre investidores institucionais e, aos poucos, ganhou a atenção também de outros elos do mercado financeiro, como
bancos de desenvolvimento, que financiam grandes projetos empresariais, e as bolsas de valores.

POR QUE É IMPORTANTE SER ESG
• Cria oportunidades de diferenciação
em relação à concorrência;
• Propicia desenvolvimento de produtos
e serviços inovadores e acesso a
novos perfis de consumidores;
• Ao incorporar riscos sociais,
ambientais e de governança à
gestão estratégica, uma empresa se
torna mais resiliente e sustentável;
• Revela oportunidades de redução de
desperdícios e aumento da eficiência
operacional;

• Gera confiança na relação com
as comunidades que atendem;
• Potencializa o acesso ao capital
de investimentos responsáveis;
• Dá a oportunidade para a
organização contribuir para
metas globais relacionadas às
áreas social e ambiental;
• Atrai e retém profissionais que
buscam uma carreira com
propósitos e um ambiente de
trabalho diverso e inclusivo.

O crescimento de fundos de investimento e outras aplicações financeiras com atributos ESG,
como Exchange Traded Fund (ETF) atrelado ao
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da
B3, direcionam cada vez mais dinheiro para empresas avançadas nessa agenda.
Ao mesmo tempo, o ESG está caindo no
gosto dos consumidores, que passaram a valorizar marcas com o “carimbo” ESG, fechando
o cerco sobre as empresas de diversos setores
da economia — incluindo a saúde. “A partir da
chegada da geração Z ao mercado de consumo
e em posições de liderança nas organizações,
a escolha de produtos e serviços também levará em conta os aspectos ambiental, social e de
governança das organizações. Vamos imaginar
que uma operadora de planos de saúde crie um
produto com esse carimbo ESG e garanta que
somente fornecedores verificados e aprovados
sob esse aspecto são parte da atenção à saúde de
seus clientes. Vencidas as questões de cobertura
e preço, esse produto será o de escolha de uma
parcela da população no futuro”, diz Raquel
Marimon, consultora independente e diretora
do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA).
Se investidores já valorizam empresas ESG
e consumidores tendem cada vez mais a preferi-las, o mesmo está acontecendo com os profissionais, que privilegiam oportunidades de trabalho em organizações com propósitos e práticas
que se alinhem a esse movimento e sejam diversas e inclusivas, dois dos temas mais buscados
atualmente na gestão das grandes companhias.
Por fim, mas não menos importante, está o
aquecimento global causado pelas atividades humanas. Em 2015, na 21ª Conferência das Nações
Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-21),
195 países se comprometeram a envidar esforços
para limitar o aumento de temperatura global
a 1,5ºC neste século, por meio da redução das
emissões de gases de efeito estufa. Nesse contexto, as empresas, ao adequar ou transformar seus
modelos de negócio para a economia de baixo
carbono, terão papel fundamental.

“Fazer o bem para a sociedade é uma consequência, mas há outros elementos que induzem as empresas a terem uma agenda ESG. As
empresas que incorporaram essa visão na forma
de fazer negócio vão ter tendência maior de receber investimentos, maior demanda de profissionais que querem trabalhar com elas e maior
possibilidade de trabalhar em projetos colaborativos. Elas mostram que são capazes de mudar o
modelo de negócio para se encaixar na visão de
mundo de investidores, consumidores, de todos
nós. Quem não se adequar terá custos altíssimos
dessa decisão. É uma questão de sobrevivência”,
diz Bruno Porto, Sócio e Líder do Setor de Saúde na consultoria internacional PwC.
JORNADA DE EVOLUÇÃO
O setor de saúde é, por natureza, focado na
área social. Exames diagnósticos, modelos assistenciais, medicina preventiva, medicamentos e outros serviços e produtos de clínicas,
laboratórios, hospitais e operadoras cumprem
um papel fundamental na promoção de qualidade de vida e na longevidade das pessoas.
Mas, quando se fala em ESG, as empresas de
saúde não podem se contentar com isso.
“O primeiro desafio de uma organização,
ao pensar em ESG, é olhar para sua matriz de
impacto e identificar qual dos pilares tem uma
relevância maior. Outro aspecto importante é
entender que é sobre como se entrega o produto final daquela organização e não sobre
filantropia ou doações para causas escolhidas.
Não estamos aqui querendo invalidar essas iniciativas, mas apenas pontuando que não significam ser uma empresa com princípios ESG”,
diz Raquel Marimon. “Organizações menores
não estão trabalhando nesse sentido ainda, já
as grandes empresas têm áreas dedicadas para
a questão da sustentabilidade, em especial nos
aspectos de governança e impacto ambiental,
mas os novos conceitos trazidos com a evolução do tema na sociedade global trazem também novos desafios”.

“As empresas que
incorporaram essa
visão na forma de
fazer negócio vão ter
tendência maior de
receber investimentos,
maior demanda de
profissionais que querem
trabalhar com elas e
maior possibilidade de
trabalhar em projetos
colaborativos. Elas
mostram que são
capazes de mudar o
modelo de negócio para
se encaixar na visão de
mundo de investidores,
consumidores, de
todos nós.”
BRUNO PORTO

Sócio e Líder do Setor
de Saúde na PwC
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O CAMINHO PARA
SE TORNAR ESG
• Mapeie os impactos sociais
e ambientais (negativos e
positivos) da organização;
• Consulte a opinião
dos stakeholders
(clientes, colaboradores,
fornecedores etc.);
• Identifique quais temas
ESG são mais relevantes;
• Incorpore os fatores
ESG à sua estratégia
e ao seu propósito;
• Construa planos de
ação colaborativos, com
metas, para endereçar
questões ESG;
• Crie estruturas e
mecanismos de
governança que
assegurem sua execução.
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Como os desafios são variados e crescentes,
muitas empresas de saúde que se interessam
em começar a trilhar sua jornada ESG podem
não saber por onde começar. Para contornar
esse problema, uma ferramenta importante
é o estudo de materialidade, uma metodologia que envolve a consulta a stakeholders e a
pesquisas de mercado para a identificação de
quais são os temas prioritários a serem tratados
pela empresa nos pilares social, ambiental e
governança. A partir desse mapeamento, é possível traçar planos para mitigar os impactos negativos da operação (por exemplo, geração de
resíduos tóxicos) e potencializar oportunidades
de mercado (por exemplo, desenvolvimento
de novos produtos e serviços).
Raquel dá o exemplo de uma clínica de tratamento de câncer: além das questões ambientais,
de usar lâmpadas econômicas e do descarte correto de material biológico ou infectante, cuidar
do aspecto do impacto social que essa empresa
tem é entender que o tratamento poderá gerar
impactos nas famílias dos pacientes. Mitigar esse
impacto perpassa pensar na jornada do cliente
para planejar e desenvolver o melhor direcionamento na situação, com aconselhamento ou
encaminhamento a outras organizações que
podem ser parceiros estratégicos e oferecem um
apoio psicológico, financeiro, emocional para o
paciente e os que dele dependem.
Quando levamos esse raciocínio para um plano de saúde, a cadeia é muito mais complexa,
com infinitas possibilidades de impactos e formas de mitigá-los. Estar atento a essas questões
garante sustentabilidade da organização, com
foco no consumidor final. Nesse ponto, segundo
Bruno Porto, da PwC, destacam-se novos modelos assistenciais e de atendimento criados principalmente por startups focadas na digitalização da
jornada do cliente e em colocar o interesse do
beneficiário no centro das estratégias.
“Na saúde suplementar, de fato, preço continua sendo o principal fator de escolha dos
planos. Mas temos visto os novos participantes,

principalmente startups, modelos com poucas
vidas, mas que vêm já adequados ao novo cenário, incorporando métricas de prevenção,
cuidado integral, desfecho, bem-estar, saúde
mental. Uma visão holística de gestão da saúde populacional é cada vez mais valorizada pelas empresas, isto é, deixar de ser apenas uma
empresa financeira. Essas startups têm isso no
modelo e isso vai, sim, ser um elemento de
decisão do consumidor cada vez mais forte no
futuro”, explica Porto.
Colocar o paciente no centro da estratégia
é o principal pilar, também, do conjunto de
princípios globais voluntários e consensuais de
sustentabilidade na odontologia, adotados pela
World Dental Federation, a federação mundial
do segmento. Tais padrões incentivaram toda a
indústria odontológica a aplicá-los na operação
de suas práticas clínicas e no desenvolvimento
de novos produtos e serviços. Segundo a entidade, a prevenção de doenças bucais está no
centro de como garantir uma prática ambientalmente sustentável, e a redução da pegada de
carbono é alcançada por meio da prestação de
cuidados de saúde ideais, reduzindo o número
de consultas e o consumo de materiais. Assim,
os cuidados de saúde oral ideais têm dois resultados distintos: bons resultados de cuidados de
saúde oral e um impacto ambiental reduzido.
“As empresas que quiserem se consolidar e
obter um lugar de destaque no mercado precisam adotar as melhores práticas ESG. Cirurgiões-dentistas e operadoras de planos odontológicos já estão se adequando e olhando com
atenção para essa nova realidade e aqueles que
não o fizerem com certeza ficarão para trás”,
diz Roberto Cury, presidente da Sinog (Associação Brasileira de Planos Odontológicos).
GOVERNANÇA QUE MOSTRA O CAMINHO
Aqui é onde tudo começa — e onde tudo pode
terminar também. Quando se fala em governança corporativa, fala-se nas estruturas de uma
organização responsáveis pela tomada de deci-

sões estratégicas do negócio, pela elaboração de
políticas empresariais e pelo monitoramento da
execução dessas estratégias e políticas. E como
ESG tem de ser um pilar estratégico das empresas, essa área é decisiva para o sucesso de uma
jornada de evolução contínua.
Naturalmente, as empresas de capital aberto, sejam operadoras de planos de saúde ou
prestadores de serviço, como hospitais e laboratórios, estão mais avançadas nesse quesito.
Para terem suas ações negociadas nas bolsas
de valores, essas companhias já demonstraram possuir estruturas sólidas de governança
corporativa. Mesmo assim, o mercado de capitais, também por pressão de governos e da
sociedade civil, está se tornando cada vez mais
rígido nas suas regulamentações para induzir a
melhorias na gestão de riscos, no compliance e
na comunicação de resultados e fundamentos.
A partir de 2023, por exemplo, como resultado da Resolução nº 87 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as companhias abertas
serão obrigadas a divulgar, nos seus formulários
de referência, diversas informações sobre temas
ESG, entre elas os indicadores sociais, ambientais e de governança que fazem parte da remuneração variável dos executivos. No futuro próximo, também pode chegar por aqui exigência
parecida com a feita nos EUA pelo órgão regulador do mercado de capitais daquele país, a Securities and Exchange Commision (SEC), que
passará a exigir que as empresas listadas divulguem informações sobre suas emissões de gases
de efeito estufa e outros impactos climáticos.
Como mais um sinal de que o olhar ESG
cresce de importância nas análises dos investidores, a Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) passará a incluir, a partir de 11 de julho,
temas relacionados aos investimentos ESG
nos seus exames de certificação. Segundo a
associação, a mudança reflete demandas do
próprio mercado para que os exames acompanhem essa evolução.

“O interesse dos clientes tem aumentado, e
eles vêm buscando mais informações sobre produtos que consideram aspectos ambientais, sociais e de governança para compor suas carteiras
de investimentos. Por isso é vital garantir que os
profissionais de mercado entendam do assunto”,
explica Daniel Pfannemüller, gerente de Certificação e Educação Continuada da Anbima.
Ainda em termos de comunicação ESG
com o mercado, as organizações iniciantes podem adotar diferentes frameworks disponíveis
para relatar os impactos econômicos, ambientais e sociais, incluindo a Global Reporting
Initiative (GRI), o Sustainability Accounting
Standards Board (Sasb) e a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
Segundo a consultoria PwC, as organizações de saúde podem fazer avanços gigantescos em suas divulgações ESG medindo e quantificando melhor o que realizam nessas áreas,
para assegurar que compartilham o valor que
já estão criando para a sociedade. Pode-se adotar uma abordagem proativa para contar sua
história a empregados, clientes, acionistas, fornecedores e outros stakeholders usando essas
métricas e divulgações confiáveis.
DISSEMINANDO A CULTURA ESG
Seja em uma empresa de capital fechado ou
aberto, é consenso de que uma jornada ESG só
tem chance de ser bem sucedida se houver adesão de sua liderança. Por isso, é importante a incorporação processual de temas socioambientais
e de governança nos mais altos órgãos de administração de uma empresa, incluindo conselhos
e comitês. Eles são responsáveis por aprovarem as
metas ESG da companhia e por monitorar seu
cumprimento, cobrando dos demais líderes da
organização uma postura proativa na disseminação dessa cultura.
“Primeiro de tudo é definir qual área de organização será responsável por essa agenda. Pode
ser um comitê com participação de um membro
do Conselho de Administração ou ainda ficar

“As empresas que
quiserem se consolidar
e obter um lugar de
destaque no mercado
precisam adotar as
melhores práticas ESG.
Cirurgiões-dentistas e
operadoras de planos
odontológicos já estão
se adequando e olhando
com atenção para essa
nova realidade e aqueles
que não o fizerem com
certeza ficarão para trás”
ROBERTO CURY

Presidente da Sinog
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Sede nacional da
SINOG se coloriu em
alusão ao Julho Neon

“O primeiro desafio
de uma organização,
ao pensar em ESG, é
olhar para sua matriz
de impacto e identificar
qual dos pilares
tem uma relevância
maior. Outro aspecto
importante é entender
que é sobre como se
entrega o produto final
daquela organização e
não sobre filantropia
ou doações para
causas escolhidas”
RAQUEL MARIMON

Consultora independente
e diretora do Instituto
Brasileiro de Atuária (IBA)

na área de produtos da organização, mas isso vai
depender do tamanho e estrutura da empresa. A
gestão dos impactos ESG se faz com toda a organização, estamos falando de cultura numa visão
de longo prazo que privilegia a continuidade dos
negócios”, diz a consultora Raquel Marimon.
Para engajar seus líderes na jornada ESG,
muitas empresas já incorporam métricas sociais,
ambientais e de governança no modelo de remuneração variável. Uma delas á a Odontoprev,
operadora de planos odontológicos com ações
negociadas na B3, a bolsa de valores brasileira.
Um dos indicadores considerados para calcular o
“bônus” são os resultados da Pesquisa de Clima,
em que os colaboradores são questionados sobre
a imagem da empresa e a satisfação com o comprometimento da companhia em ações sociais.
Além disso, por meio de pesquisas, a Odontoprev
mensura o nível de satisfação dos seus públicos
de relacionamento (clientes, rede credenciada e
beneficiários), ouvindo atentamente pontos posi-

O QUE AS EMPRESAS DE SAÚDE JÁ ESTÃO FAZENDO EM ESG
Análise feita pela consultoria PwC dos
relatórios ESG (por exemplo, relatórios
de responsabilidade social corporativa e
sites de empresas) de 45 seguradoras e
provedores fornece uma visão de algumas
medidas tomadas pelas empresas do setor
para desenvolver seus programas ESG.
Ambiental
• Neutralidade de carbono em 5-10 anos;
• Gestão avançada de resíduos, incluindo
melhor eliminação de resíduos
tóxicos e prevenção da resistência
antimicrobiana.
Social
• Contribuição financeira para os
determinantes sociais das estratégias
de saúde e expansão do acesso à
saúde para comunidades carentes;
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tivos e oportunidades de melhoria. O resultado
desse nível de satisfação compõe 50% da remuneração variável de toda a companhia.
“O envolvimento da liderança promove a
sustentabilidade como um compromisso de
todos, já que são os principais multiplicadores
do tema, e esse engajamento é fundamental
para o fortalecimento da cultura sustentável e
o avanço da agenda ESG de maneira perene.
Esse movimento se reflete nas nossas relações
tanto internamente, quanto com todos os que
interagem com a nossa marca – setor odontológico, parceiros, investidores e, também, a
sociedade”, afirma o CEO da Odontoprev, Rodrigo Bacellar. “A forte estrutura de governança
corporativa, desde 2006, ano que realizamos
nosso IPO, reforça a preocupação com esse
tema. Reafirmando essa atuação, a Odontoprev
figura, pelo quinto ano consecutivo, no índice
FTSE4Good, do britânico FTSE Russell, que
analisa mais de 300 indicadores ESG”.

• Investimento e atualização de
tecnologias e talentos para proteção
contra violações e ataques cibernéticos;
• Programas robustos de
diversidade de fornecedores;
• Programas abrangentes de diversidade
e inclusão, como programas de
recrutamento e mentoria.
Governança
• Relatório abrangente de
responsabilidade social corporativa
para monitorar e compartilhar o
progresso mensurável em ESG;
• Nomeação de liderança ESG;
• Diversidade de gênero e raça nos
conselhos de administração;
• Metas de equidade salarial;
• Políticas de ética, compliance e
fraude.

De fato, o olhar ESG começa nas lideranças,
mas para ser efetivo precisa se cascatear por toda
a organização, fazendo parte da rotina de todas
as áreas e atividades de uma empresa, no desenvolvimento de produtos e serviços, nas operações
administrativas, logísticas e de atendimento, nas
práticas comerciais e nos relacionamentos.
Na SulAmérica, a jornada ESG se intensificou a partir do momento em que a companhia
abriu seu capital na bolsa de valores, em 2007.
“Em 2009, tivemos nosso primeiro relatório de
sustentabilidade e criamos a superintendência
e o comitê de sustentabilidade, que assessora o
conselho. Ao longo desses 12 anos, a gente vem
coletando uma série de iniciativas pra chegar
hoje em um patamar maduro, com reconhecimento externo. Hoje, o tema está espalhado na
companhia, presente nas decisões estratégicas da
companhia e faz parte da nossa cultura”, diz Tomás Carmona, superintendente de Sustentabilidade/ASG na SulAmérica.
SOCIAL – DNA REFORÇADO
Pode-se afirmar, sem exagero, que o impacto
positivo no campo social está no DNA do setor
de saúde. Desde sempre, as empresas desse setor
têm o propósito de promover a qualidade de vida

e o bem-estar da população. Dito isso, há muitas
oportunidades para se ampliar a contribuição das
corporações para o desenvolvimento social, em
geral, e o atingimento de metas globais, como a
redução da desigualdade.
A realização de um estudo de materialidade, envolvendo as comunidades em que se está
presente, é uma das formas de fazer isso. Por
exemplo, a operadora de planos de saúde Blue
Cross Blue Shield, investiu US$ 10 milhões ao
longo de três anos no programa Mobilize AZ,
cujo objetivo é reduzir o uso indevido de opioides e outras substâncias no estado do Arizona,
nos EUA. Por meio do programa, a empresa
atendeu 28.152 indivíduos em 2019, ajudou
a certificar 618 fornecedores para tratar com
medicamentos os transtornos causados pelo
consumo de opioides e criou 18.500 pontos de
tratamento adicionais.
No Brasil, a SulAmérica também realiza um
projeto em prol da comunidade. Em parceria
com a Docway, startup de tecnologia em saúde,
a companhia oferece atendimento online emergencial gratuito, com médicos e psicólogos, a
moradores e profissionais que estão na linha de
frente em Petrópolis (RJ) e região, municípios
que sofreram muito no início de 2022 com des-

“O envolvimento da
liderança promove a
sustentabilidade como
um compromisso
de todos, já que
são os principais
multiplicadores do tema,
e esse engajamento
é fundamental para
o fortalecimento da
cultura sustentável e o
avanço da agenda ESG
de maneira perene”
RODRIGO BACELLAR
CEO da Odontoprev

INTEGRAÇÃO DE MÉTRICAS ESG À ESTRATÉGIA
E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL EM EMPRESAS DE SAÚDE
ÍNDICES DE REPRESENTAÇÃO
DE GÊNERO

ÍNDICES DE REPRESENTAÇÃO
DE RAÇA E ETNIA

METAS DE EMISSÃO
DE GASES DO EFEITO ESTUFA

42%
14%

21%
6%

30%
9%

Estratégia corporativa
de longo prazo

Bônus pessoal anual ou plano
de incentivos de longo prazo

Estratégia corporativa
de longo prazo

Bônus pessoal anual ou plano
de incentivos de longo prazo

Estratégia corporativa
de longo prazo

Bônus pessoal anual ou plano
de incentivos de longo prazo

Fonte: 25ª Pesquisa Anual Global de CEOs, 2022, PwC
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“Em 2009, tivemos
nosso primeiro relatório
de sustentabilidade
e criamos a
superintendência
e o comitê de
sustentabilidade, que
assessora o conselho.
Ao longo desses 12
anos, a gente vem
coletando uma série
de iniciativas pra
chegar hoje em um
patamar maduro,
com reconhecimento
externo. Hoje, o
tema está espalhado
na companhia,
presente nas decisões
estratégicas da
companhia e faz parte
da nossa cultura”
TOMÁS CARMONA

Superintendente de
Sustentabilidade/ASG na
SulAmérica.
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lizamentos de terra e enchentes. Os atendimentos, realizados por vídeo chamada, são 100%
gratuitos em apoio às vítimas, familiares e residentes de áreas próximas da tragédia.
Esse projeto é representativo da maneira
que a SulAmérica encontrou para potencializar suas ações ESG. “Como nossa operação
não é verticalizada, nós temos de trabalhar em
parceria com nossa rede de prestadores, hospitais, clínicas, laboratórios e médicos, em uma
lógica de cadeia de valor para ver como gerar
um valor positivo pra sociedade, também no
aspecto de prevenção, no cuidado coordenado, colocando o paciente no centro. Essas experiências contribuem para gerar valor para a
gestão da saúde populacional”, diz Carmona,
da SulAmérica.
Outro foco da atuação de operadoras no
campo social é o desenvolvimento de planos
mais acessíveis, que colaboram para o aumento da população atendida pela saúde suplementar. A SulAmérica está avançando na estratégia midticket com um produto de alcance
limitado nas regiões de polos regionais de desenvolvimento. A proposta é, por meio de parcerias com instituições reconhecidas, oferecer
planos com assistência de qualidade e preços
acessíveis e, dessa forma, ajudar os clientes a
atingir a saúde integral, trazendo uma maior
tranquilidade financeira, que ajuda a sua saúde emocional e física. No final de 2021, o produto foi lançado nas cidades de Salvador e Ribeirão Preto. Com os dez novos lançamentos
previstos para 2022, o plano estará disponível
em 22 regiões até o fim do ano.
Mais recentemente, outro tema social ganhou força no radar das empresas, muito em
consequência de uma pressão da sociedade
civil: a diversidade do público interno e a inclusão de mulheres e minorias, como negros e
homossexuais. Desafios comuns a empresas de
qualquer setor, busca-se criar políticas e processos para que esses perfis de profissionais tenham
oportunidades para serem contratados e desen-

volverem suas carreiras dentro das empresas,
ocupando, também posições de liderança.
Além de contribuir para o enfrentamento
da desigualdade social, trabalhar com consistência na área de diversidade e inclusão ajuda
as organizações a compreenderem melhor os
anseios de um mercado consumidor formado
por pessoas das mais variadas origens, etnias,
orientações sexuais e crenças.
Ao longo dos últimos anos, a SulAmérica
tem colocado em prática diversas iniciativas
com o objetivo de promover um ambiente
de trabalho mais diverso e inclusivo para seus
mais de 4,5 mil colaboradores. Ações como
jornada de trabalho flexível, salas de amamentação, treinamentos para liderança inclusiva
sobre vieses inconscientes, além de processos
de atração, seleção e contratação de profissionais de grupos minoritários, fazem parte dessa
trajetória. Em 2017, as mulheres eram 61% da
força de trabalho e ocupavam 21% dos cargos
executivos. Ao final de 2021, estes números
passaram a 64% e 37%, respectivamente.
Para acelerar esse processo, em 2021 foi
lançado o Programa de Inclusão e Diversidade em um processo de construção com a
participação da alta liderança da companhia.
O programa tem como foco acelerar cinco
principais frentes: Raça e Etnia, Equidade de
Gênero, LGBTI+, Pessoas com Deficiência e
Gerações. Cada frente conta com um plano
de trabalho que vem sendo estruturado com
relevante atuação dos grupos de afinidade. Nos
planos, as ações são voltadas, principalmente,
para o desenvolvimento e atração de talentos,
ampliação da acessibilidade, desenvolvimento
de jornadas mais inclusivas, treinamentos e
sensibilizações, além da revisão de políticas e
processos internos.
A Odontoprev teve iniciativa semelhante
no ano passado, ao lançar o OdontoPlural,
programa de Diversidade e Inclusão, focado
em reforçar esse compromisso e avançar internamente com discussões sobre o tema.

Como reconhecimento por suas iniciativas,
ambas as companhias, SulAmérica e Odontoprev, fazem parte de um seleto grupo de 13
empresas brasileiras que compõem o Índice
Bloomberg de Igualdade de Gênero (GEI –
Gender-Equality Index), ranking composto por
cerca de 400 companhias de capital aberto de
todo o mundo comprometidas com esse tema.

AMBIENTAL – FOCO NOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS
Na saúde suplementar, o maior impacto em
termos ambientais está nos prestadores de serviços assistenciais, entre eles hospitais, laboratórios e clínicas médicas. Isso porque ali ocorre
a grande maioria do consumo e do descarte de
materiais, atividades responsáveis pela pegada
ambiental do setor.
Há alguns anos essas unidades de saúde
buscam ser mais eficientes no uso de energia,
adotando os padrões LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design), de design, construção e operações “verdes”, isto é,
ambientalmente eficientes por consumir menos energia e insumos e tratar, reciclar e destinar adequadamente os resíduos.
Para potencializar a mitigação dos impactos ambientais, desde 2017 a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) acompanha indicadores de seus associados para, de
maneira mais objetiva, mensurar os desafios
e os avanços na incorporação de práticas que
promovam o desenvolvimento sustentável. Os
números mostram avanço dos hospitais no uso
eficiente de eletricidade: no primeiro ano de
monitoramento, cada leito operacional era responsável por consumir 2.588 KW/h, enquanto
em 2020 o índice foi de 2.292 KW/h, uma redução de cerca de 10%. O consumo de água
por leito operacional também foi reduzido,
passando de 20,37 m3 para 19,02 m3. Já a geração de resíduos (infectante + reciclável + não
reciclável) por paciente-dia aumentou nesse
período, passando de 14,61 kg para 15,72 kg.

Para potencializar a mitigação dos impactos
ambientais, desde 2017 a Associação Nacional
de Hospitais Privados (Anahp) acompanha
indicadores de seus associados para, de maneira
mais objetiva, mensurar os desafios e os avanços
na incorporação de práticas que promovam o
desenvolvimento sustentável.
Uma das iniciativas para combater essa
geração de resíduos está no Hospital Albert
Einstein, de São Paulo. Lá eram geradas cerca de 7,8 toneladas de resíduos têxteis, como
uniformes e enxovais, até que, por meio do
projeto Up Luxo, o hospital zerou o descarte
que antes era feito em aterros sanitários. Isso foi
conquistado ao reutilizar os tecidos, já higienizados, na confecção de cerca de 3 mil bolsas e
necessaires por mês, em parceria com ONGs e
pequenas empresas.
Nos EUA, uma outra experiência mostra
que iniciativas que parecem simples podem,
na verdade, ter um grande impacto ambiental.
O Providence Portland Medical Center, do estado do Oregon, passou a usar o sevoflurano
no lugar do desflurano como agente anestésico
e isso reduziu as emissões de gases de efeito
estufa em 1.100 toneladas métricas de dióxido
de carbono equivalente, o que corresponde a
dirigir mais de 1,9 milhão de quilômetros em
um grande veículo utilitário esportivo.
Se não possuem tantos impactos ambientais,
as operadoras podem também contribuir para o
desafio das mudanças climáticas. A Odontoprev,
por exemplo, desde 2007 realiza um projeto que
já contabiliza mais de 13 mil árvores plantadas
em parques como o corredor Ecológico do Vale
do Paraíba (SP), Parque Candido Portinari (SP)
e Gabriel Chucre (Carapicuíba). Como parte
desse avanço, a empresa neutralizou 100% das
emissões de gases de efeito estufa de toda a sua
operação, desde a fundação em 1987.

SUA EMPRESA
DE SAÚDE TEM
COMPROMISSOS
DE CARBONO
NEUTRO?
SIM

21%
EM ANDAMENTO

31%
NÃO

39%
NÃO SEI

9%
Fonte: 25ª Pesquisa
Anual Global de CEOs,
2022, PwC
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INTEGRAÇÃO

PARCERIAS
DE PONTA A PONTA

FREEPIK

Maior integração entre operadoras e prestadores
ganha força no mercado brasileiro para dar mais
eficiência e resolutividade ao cuidado à saúde
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2018, antecipando-se ao atual cenário de apreensão do setor elétrico brasileiro, de crescente risco de desabastecimento, segundo especialistas, o então
diretor-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Luiz Augusto
Barroso, escreveu um artigo sobre integração entre o planejamento da expansão e a operação do sistema elétrico. Na ocasião, ele afirmou que “o sistema elétrico
do futuro não será centralizado tampouco distribuído e, sim, integrado. E essa integração precisa ser permanentemente buscada nas atividades de planejamento e operação”.
Calma, sabemos que esta é uma revista sobre saúde, e chegaremos lá.

No Brasil, o sistema elétrico é composto por diferentes
órgãos públicos vinculados ao Ministério de Minas e
Energia, como o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), cuja atribuição é coordenar a operação
das instalações de geração e transmissão de energia
elétrica, a Empresa de Pesquisa Energética, responsável por preparar estudos de planejamento da expansão
do setor energético, e a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), órgão regulador desse mercado. As
áreas de geração, distribuição e transmissão de eletricidade, por sua vez, são formadas por empresas públicas, privadas e mistas (como é o caso da Eletrobras).
Considerando essa cadeia de valor complexa e
diversificada, não é nada trivial o desafio de se harmonizar os diferentes interesses para que o sistema
cumpra seu objetivo final de fornecer eletricidade,
de maneira segura, estável e acessível, para os brasileiros de todos os cantos do país. É nesse ponto que
fazemos a transição para o setor de saúde, que tem
características parecidas e desafios similares.
Hoje, o sistema de saúde brasileiro é altamente fragmentado. Enquanto cerca de 25% da população brasileira possui um plano de saúde, o restante é atendido
basicamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse
é, digamos, o primeiro nível de fragmentação. Olhando para dentro da saúde suplementar, o panorama fica
ainda mais complexo. Existem diversos modelos de
operadoras e prestadores, sendo que esse último grupo
é formado por unidades e profissionais que prestam diversos serviços, como hospitais, clínicas especializadas,
laboratórios de diagnóstico e consultórios. Por fim, em
cada um desses elos, há empresas pequenas, médias e

grandes, algumas com redes assistenciais próprias e outras que operam em serviços especializados (uma clínica oncológica, por exemplo) ou com base em uma rede
credenciada de parceiros (algumas operadoras).
Todos esses elos da cadeia, públicos e privados,
são, em conjunto, responsáveis pelo cuidado aos brasileiros. Mas, o problema é que os diferentes atores não
ensaiam as cenas juntos, resultando em uma performance errática, ineficiente e que não atende plenamente as expectativas do seu público.
Segundo afirma o Ministério da Saúde em seu
documento “Diretrizes para organização da rede de
atenção à saúde do SUS”, o modelo de atenção à saúde
vigente, fundamentado nas ações curativas, centrado
no cuidado médico e estruturado com ações e serviços
de saúde dimensionados a partir da oferta, tem se mostrado insuficiente para dar conta dos desafios sanitários
atuais e “insustentável para os enfrentamentos futuros”.
Para o órgão, esse modelo tem como principais consequências a incapacidade de lidar com o crescimento
das condições crônicas, a variabilidade no atendimento, o desperdício de recursos e, por fim, desfechos ruins.
Ou, resumindo em uma palavra: ineficiência.
A assimetria de informações está no cerne desse
cenário problemático. Por exemplo, digamos que uma
pessoa com histórico de intercorrências cardiovasculares, e que possui plano de saúde, está com sintomas
de Covid-19 e, ao chegar ao pronto atendimento, não
carregue consigo a carteirinha de vacinação. O hospital terá de consultar o Ministério da Saúde para saber
quando essa pessoa se vacinou. Nisso, já se perdeu
tempo, mas graças a informatização especificamente
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REGULAÇÃO
INTEGRAÇÃO

“O modelo integrado
dentro de uma única
rede de saúde traz o
benefício de agilidade,
mas requer grandes
investimentos. Por
outro lado, existe a
integração contratual,
em que se criam redes
sem necessariamente
pertencerem à empresa.
A operadora entrega
mais beneficiários para
uma rede hospitalar,
promovendo ganhos
de escala e permitindo
maior competitividade”
RENATO CASAROTTI

Presidente da Abramge
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dessa informação é possível ter certeza. Depois,
o médico que está avaliando o caso pode não ter
acesso aos exames cardíacos do paciente, o que
dificulta sua classificação de risco – infelizmente
essa informação ainda não é possível consultar
eletrônicamente. E isso, por sua vez, pode induzir a uma condução inadequada desse caso ou
mesmo à repetição de exames realizados anteriormente, aumentando desnecessariamente o
custo do atendimento.
“A fragmentação tem duas características
bastante negativas, que prejudicam o ponto de
vista clínico. O fluxo de informação é ruidoso,
a informação não transita como deveria e o desfecho é comprometido. E também é muito negativo em termos de eficiência de custos, já que
o mau desempenho clínico estimula os desperdícios e a repetição de exames”, explica Renato
Casarotti, presidente da Abramge.
INTEGRAÇÃO E ATUAÇÃO EM REDE
Não por acaso, uma pesquisa realizada em
2021 pela consultoria McKinsey, com mais de
cem líderes globais do setor da saúde, apontou
que quase a totalidade deles concorda com a
necessidade da criação de ecossistemas de saúde e de jornadas integradas de cuidado. Isto
é, os atores desse mercado precisam se aproximar, formar redes assistenciais e modelos de
negócio que coloquem os pacientes no centro
das decisões, compartilhar dados e seguir protocolos clínicos para oferecer serviços complementares entre si, promovendo o que se chama de “coordenação do cuidado”.
Mas qual o melhor modelo a se seguir para
essa integração — e até que nível ela é possível?
A resposta é que não há um modelo pronto de integração do sistema que possa ser adotada de forma equânime por todos os atores.
Como vimos, a heterogeneidade do sistema é
tamanha que torna virtualmente impossível a
adoção de um modelo único e adaptável às diferentes realidades. Uma coisa, porém, é consenso: a integração já faz parte do sistema de
saúde em diferentes graus e áreas de atuação
(ver quadro na páagina 29).

“Existe uma exploração de modelos diferentes. O modelo integrado dentro de uma
única rede de saúde traz o benefício de agilidade, mas requer grandes investimentos.
Por outro lado, existe a integração contratual,
em que se criam redes sem necessariamente
pertencerem à empresa. A operadora entrega
mais beneficiários para uma rede hospitalar,
promovendo ganhos de escala e permitindo maior competitividade”, diz Casarotti, da
Abramge. “A tendência é que se tenha um mix
desses dois modelos, exigindo dos atores muita
flexibilidade para se chegar ao modelo ideal.
De todo modo, integração é o caminho para se
entregar mais valor a um custo mais acessível.”
Para verificar como anda a evolução desse
tema no mercado, a reportagem da Visão Saúde
ouviu executivos de três operadoras de características e portes diferentes: Amil, Doctor Clin e
Sami. Segundo os entrevistados, independentemente do modelo de integração a ser adotado,
os seguintes aspectos são considerados pilares
dessa tendência: compartilhamento de dados
dos pacientes e dos prestadores, uso crescente
de tecnologias de atendimento à distância (telessaúde), adoção de modelos de remuneração
baseados em valor, padronização de práticas e
adoção estrita de protocolos clínicos.
PACIENTE NO CENTRO
A Amil, operadora de planos de saúde com
cerca de 5,6 milhões de beneficiários em todo
o país, adota um modelo assistencial centrado
no paciente e baseado no tripé atenção primária, coordenação do cuidado e diálogo com beneficiários e prestadores.
Com esse modelo, a operadora obtém maior
organização do cuidado em saúde, padronização
de processos e controle na prestação de serviços,
com significativa redução de desperdícios. Também consegue maior controle da qualidade assistencial, analisando desfechos clínicos para assegurar qualidade e segurança aos pacientes.
“Com isso, conseguimos acompanhar mais
de perto o caminho que o paciente percorre
dentro da rede, evitando descontinuidade no

tratamento e repetições desnecessárias de exames. Além disso, incentivamos a participação
em programas de prevenção de doenças e de
promoção da saúde, como os de saúde mental,
combate ao tabagismo e obesidade”, diz Ronaldo Elchemr Kalaf, Diretor Executivo Amil Sistema de Saúde. “O principal beneficiado desse
modelo é o paciente, que percebe na integração
entre as redes um acesso mais fácil a consultas,
exames e tratamentos. Aliado à qualidade do
serviço prestado, isso garante ao usuário de plano de saúde uma experiência final bem mais
satisfatória, com ganhos em saúde”.
Sua rede própria é atualmente composta por
15 hospitais e 53 unidades divididas entre ambulatórios, unidades de pronto atendimento, centros médicos e clínicas do Amil Espaço Saúde,
além de cinco clínicas odontológicas Amil Dental. Somente em 2021, foram realizados, nessa
rede, mais de 2 milhões de atendimentos em
prontos-socorros, mais de 74 mil cirurgias, cerca
de 11 mil partos e mais de 121 mil internações.
Já a rede credenciada da operadora conta
com 19.612 médicos (consultórios e clínicas médicas), 7.479 laboratórios e centros de diagnóstico e 1.254 hospitais. Soma-se ainda a rede odontológica, com 13.484 prestadores credenciados.
Para melhor integrar suas redes de saúde,
próprias e credenciadas, a Amil está investindo,
atualmente, na centralização e migração dos
sistemas de gestão para nuvem, para que os dados estejam disponíveis, anonimizados, protegidos e acessíveis de qualquer lugar da empresa.
Recentemente a operadora implementou uma
torre de controle para suporte às atividades de
logística e planejamento, com a finalidade de
unificar e padronizar os dados, bem como trazer transparência às informações e previsibilidade às operações.
Segundo a Amil, a ferramenta traz mais eficiência operacional, além de garantir a extração
de relatórios mais precisos e atualizados sobre
estoques e consumo de insumos e medicamentos, por exemplo. Especificamente em relação
à pandemia de Covid-19, a análise dos dados
da rede, possível com o suporte tecnológico,

colaborou na previsão de momentos de intensificação da pandemia, auxiliando uma melhor
tomada de decisão na abertura e reestruturação
de leitos, contratação de pessoal e redução de
custos, além de uma melhor gestão e visão consolidada do inventário da empresa.
“A digitalização de processos, a chamada
transformação digital, torna a empresa mais eficiente, com menos desperdícios, e, por consequência, mais sustentável. Ela permite a ampliação do acesso aos serviços de saúde, empodera
o paciente e proporciona um ambiente seguro
e de satisfação para os profissionais de saúde”,
completa Kalaf.
INTEGRAR PARA CRESCER
Na Doctor Clin, operadora que atua no Rio
Grande do Sul, a integração é elemento chave na
estratégia de crescimento da empresa. Fundada
em 1996 e atualmente com cerca de 115 mil beneficiários e uma rede assistencial de 8 mil profissionais, 26 hospitais e 35 laboratórios, a empresa
apostou em um modelo misto de crescimento, no
qual cerca de 30% do cuidado são próprios — a
meta é chegar a 50%, o que será perseguido com
a inauguração, até o início de 2023, de três centros de diagnóstico por imagem, oito novos centros médicos de atenção primária à saúde, duas

“O principal
beneficiado desse
modelo é o paciente,
que percebe na
integração entre as
redes um acesso mais
fácil a consultas,
exames e tratamentos”
RONALDO ELCHEMR KALAF

Diretor Executivo da
Amil Sistema de Saúde

INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
Na construção de sua rede de atenção
à saúde (RAS), o SUS observa dois
conceitos de integração, vertical e
horizontal, que vêm da teoria econômica.
Veja mais sobre eles:
INTEGRAÇÃO VERTICAL
consiste na articulação de diversas
organizações ou unidades de produção
de saúde responsáveis por ações e
serviços de natureza diferenciada,
sendo complementar (agregando
resolutividade e qualidade ao processo);

INTEGRAÇÃO HORIZONTAL
consiste na articulação ou fusão de
unidades e serviços de saúde de
mesma natureza ou especialidade.
É utilizada para otimizar a escala
de atividades, ampliar a cobertura
e a eficiência econômica na
provisão de ações e serviços de
saúde através de ganhos de escala
(redução dos custos médios totais
em relação ao volume produzido) e
escopo (aumento do rol de
ações da unidade).
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“Nós temos um
sistema misto, com
um nível crescente de
investimento em rede
própria, com serviços
que levam a marca da
operadora e outros que
não. Os dois sistemas,
tanto o próprio como
o de terceiros, têm de
se conversar pra que a
gente consiga fazer
uma assistência
coordenada e integral”
MARCELO DIETRICH

Presidente da Doctor Clin
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clínicas oncológicas, três centros de fisioterapia e
de um hospital de curta permanência.
Para atingir o padrão de qualidade pretendido em todas suas unidades de atendimento, a
operadora adota um critério rígido de seleção
de prestadores credenciados.
“Isso é como um gestor de um sistema de saúde organiza seu sistema. Nós temos um sistema
misto, com um nível crescente de investimento
em rede própria, com serviços que levam a marca
da operadora e outros que não. Os dois sistemas,
tanto o próprio como o de terceiros, têm de conversar pra que a gente consiga fazer uma assistência coordenada e integral”, diz Marcelo Dietrich,
presidente da Doctor Clin.
Com o modelo, a operadora registrou um
aumento de 8% no número de beneficiários em
2021, superior ao crescimento da saúde suplementar como um todo, que foi de 3,2%, segundo a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Na formação de sua rede assistencial, a Doctor Clin optou por gerir diretamente a atenção
de baixa e média complexidades, entendida
como prioritária pela operadora por permitir um
maior controle da jornada do paciente, gerando
informação, monitoramento de crônicos, detecção precoce de doenças, isto é, promovendo um
maior controle de desfecho e evitando idas desnecessárias a especialistas e unidades de saúde
de alta complexidade. Como indicador que demonstra a efetividade dessa abordagem, a Doctor
Clin possui, hoje, uma média de 3,04 consultas
eletivas anuais por beneficiário.
Para complementar os serviços próprios e se
integrar a eles dentro da jornada do paciente, a
Doctor Clin buscou formar uma rede credenciada enxuta mas igualmente eficiente, com base
em critérios como capilaridade, qualidade assistencial, desfecho e apelo comercial.
“A gente não busca mais trabalhar com todos
os hospitais ou laboratórios disponíveis na nossa
região de atuação. Buscamos parceiros que tragam diferenciais que a nossa rede própria não
tem. Ou um diferencial geográfico ou de especialização, um serviço reconhecido pela sua entrega,
capacidade em determinada especialidade, desfe-

cho clínico, e que tenha apelo comercial, que vá
agregar valor ao nosso produto”, explica Dietrich.
Além do modelo que combina serviços próprios e terceirizados, a Doctor Clin também adota o que seu presidente chama de verticalização
virtual, na qual a operadora identifica empresas
com serviços altamente especializados e marcas
reconhecidas por sua atuação superior. Nesses
casos, as marcas são mantidas mesmo que sejam
incorporadas à estrutura societária da operadora.
“Nosso sistema está caminhando para uma
verticalização baseada em uma plataforma de
marcas. A grande visão que tivemos nessa estratégia é que o cliente perceba que ele tem um sistema plural, mesmo que seja investido pela própria operadora. A soma desses dois mundos, uma
plataforma de marcas especializadas, geridas pela
operadora, e parceiros selecionados, especialistas,
referência nas suas áreas de atuação, e que conferem alternativa geográfica ou apelo comercial,
está formando um sistema integrado que permite
a implantação do cuidado coordenado”, explica o
presidente da Doctor Clin.
UMA JORNADA PLANEJADA E INTEGRAL
“A Sami nasceu para consertar relacionamentos
quebrados, tanto da operadora com o beneficiário — a gente sabe as dores que isso envolve —
quanto entre operadoras e prestadores. A base
para isso é ter um relacionamento mais transparente. O usuário tem acesso a 100% da informação desde que entra na companhia, e o mesmo
acontece com os prestadores, com os quais a gente literalmente procura um propósito comum”,
diz Ricardo Ramires, Diretor de Operações Clínicas, Mercado e Regulação da operadora.
Com início de operação em 2020, a Sami
foi criada por médicos empreendedores, onde o
primeiro pilar de valor observado no desenvolvimento do modelo de negócio foi o acesso, isto é,
buscou-se prover qualidade de saúde a um preço
acessível. E isso só é possível, na Sami, por meio de
um planejamento rígido da jornada do paciente.
Quando um novo cliente entra na Sami a
primeira interação serve para que ele conheça
seu “time de saúde”, formado por um médico de

família, duas enfermeiras e três coordenadores
de cuidado. Nessa primeira consulta, realizada
presencialmente ou por videochamada, a pessoa
conta para a operadora como é sua saúde, seus
hábitos, seu histórico familiar, dentre outras informações importantes.
Caso haja alguma condição crônica, o paciente passa a integrar um dos programas de monitoramento da Sami, formado por “carepoints”,
uma série de pontos de contato realizados tanto
pelo aplicativo da operadora quanto pelo telefone. Essa abordagem é usada, também, com
gestantes, para assegurar o pré-natal adequado e
um acompanhamento pós-parto, e com pessoas
que passaram por procedimentos cirúrgicos, para
assegurar que estão seguindo as prescrições e promover sua recuperação integral.
Segundo Ramires, o médico de família tem
papel central na efetividade da jornada do paciente, funcionando como um “healthkeeper”.
Assim como em alguns sistemas públicos de
saúde, cujo maior exemplo é o National Health
System (NHS), do Reino Unido, esse médico,
que conhece a fundo cada paciente e tem acesso
a todo seu histórico, serve como uma proteção a
desperdícios e como promotor da saúde.
“Se houver necessidade, o médico de família vai referenciar o paciente para um especialista. E se o especialista entender que
o paciente precisa apenas de um tratamento
analgésico, por exemplo, ele vai contrarreferenciar o paciente para o médico de família.
Em alguns casos também fazemos o matriciamento, que consiste em uma junta tripartite,
entre o médico de família, o especialista e o
paciente, em que será realizada uma consulta
pra discutir a conduta clínica e os próximos
passos. Esse processo todo ajuda muito a conduzir o caso da melhor forma e dá conveniência ao beneficiário, que não vai precisar ir a
duas consultas”, diz o diretor da Sami.
De acordo com a operadora, 85% das questões de saúde são resolvidas pelo time de família,
ajudando a companhia a prevenir gastos desnecessários com especialistas e unidades de alta
complexidade. Dentro da atual base de clientes

da Sami, com cerca de 8 mil beneficiários, 72%
dos casos têm o primeiro contato com o time de
atenção primária. Por sua vez, 92% dos atendimentos da Sami foram teleconsultas, que geram
índice de satisfação de 86%.
Para complementar essa jornada planejada
para o paciente, que visa melhorar os desfechos
e cortar custos, a Sami promove o autocuidado
entre seus beneficiários. Entre os benefícios oferecidos estão o gym pass, um passaporte para que
as pessoas usem academias de musculação de
parceiros, a oferta de cardápios saudáveis e um
aplicativo de meditação.
Se dentro de casa a coisa parece estar resolvida, ou ao menos encaminhada, a Sami tem
o desafio de engajar sua rede de prestadores
credenciados para atuarem dentro do seu modelo assistencial. Isso é feito com base em quatro pilares: 1. propósito (prestador tem de estar
alinhado ao propósito da Sami); 2. treinamento
e implantação (trabalho contínuo focado em
protocolos clínicos e medicina baseada em evidências); 3. modelos de remuneração (que valoram o desfecho e a qualidade assistencial); 4. e a
interoperabilidade de dados.
Nesse último quesito, a Sami colocou em
curso uma parceria com a Beneficência Portuguesa, hospital referência em qualidade de
assistência de alta complexidade. O modelo
permite o intercâmbio do histórico médico
do paciente em tempo real – mediante autorização dele –, com segurança de dados respaldada pelo barramento exclusivo para esse
tipo de tráfego, o norte-americano HL7 FHIR
(Fast Healthcare Interoperability Resources),
que mantém terminologias clínicas e garante a
conformidade, sigilo, integridade das informações, além de prevenir fraudes e vazamentos.
“Essa troca de dados e o fácil acesso de ambas
as instituições é tendência no setor – praticada
em outros países como Estados Unidos –, e vai
permitir o avanço da inteligência na área da saúde ao viabilizar análises estratégicas de protocolos e acompanhamento de quadros clínicos, bem
como a descoberta de novos tratamentos”, diz
Vitor Asseituno, presidente da Sami.

“Se houver necessidade,
o médico de família vai
referenciar o paciente
para um especialista.
E se o especialista
entender que o paciente
precisa apenas de um
tratamento analgésico,
por exemplo, ele vai
contrarreferenciar o
paciente para o médico
de família. Em alguns
casos também fazemos
o matriciamento, que
consiste em uma junta
tripartite, entre o médico
de família, o especialista
e o paciente, em que
será realizada uma
consulta pra discutir
a conduta clínica e os
próximos passos”
RICARDO RAMIRES

Diretor de Operações Clínicas,
Mercado e Regulação da Sami

ABR/MAI/JUN 2022 VISÃO SAÚDE

31

INTEGRAÇÃO

“A integração favorece
um cuidado ativo, antes
mesmo de a doença se
estabelecer ou agravar,
o acesso oportuno ao
diagnóstico e a adesão
aos tratamentos que
tenham sua efetividade
atestada, bem como
evita sobreposições e
desperdícios”
OMAR ABUJAMRA JUNIOR

Presidente da Unimed do Brasil
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ESCALA E PADRONIZAÇÃO
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, em abril, um estudo
demonstrando que o gasto com saúde no país
saltou para 9,6% do PIB em 2019, se comparados aos 8% do PIB em 2010. Enquanto os
gastos públicos se mantiveram relativamente
estáveis em torno de 3,8% do PIB nesse período, cresceram os gastos privados com medicamentos, planos de saúde, serviços e despesas
diretas das famílias.
Tendo em vista o baixo crescimento econômico dos últimos anos, podemos estar cada
vez mais perto de um limite na capacidade de
pagamento da sociedade.
“Nesse sentido, o ganho de eficiência e
de efetividade do sistema de saúde tornou-se
imperativo não somente para as operadoras,
como uma pauta estratégica para toda a sociedade – e o tema da integração surge como
forte tendência. Considerando que as margens
não estão igualmente distribuídas ao longo da
cadeia de valor, a busca por integração e pelo
estabelecimento de parcerias tem-se dado tanto horizontalmente, dentro de um mesmo elo,
quanto pela verticalização – e por meio de instrumentos diversos, que vão de compras conjuntas para aumentar o poder de negociação
entre pares, passando pelo compartilhamento
de riscos, novos arranjos societários, às fusões
e aquisições”, diz Omar Abujamra Junior, presidente da Unimed do Brasil.
A Unimed do Brasil foi fundada em 1975
para ser a representante institucional do Sistema Unimed, que reúne 341 cooperativas,
118 mil médicos cooperados, 18,6 milhões
de beneficiários, 2.409 hospitais credenciados e 143 hospitais próprios. Em um universo amplo e diverso como esse, o desafio de
integração é superlativo.
Na dimensão assistencial, a cooperativa
busca a integração com o estabelecimento de
modelos de cuidado mais efetivos para toda
a carteira e não apenas focados no manejo
de pacientes com condições complexas, que
demandam assistência de alto custo. Para a

Unimed do Brasil, o papel das operadoras é
de organizar o cuidado e orientar o cliente a
“navegar” pelo sistema de saúde, definindo
portas de entrada, incentivando o vínculo a
um médico de referência e coordenando a jornada pelos serviços de acordo com seu perfil e
necessidades ao longo da vida.
“Essa é uma perspectiva de integração que
rompe com a abordagem fragmentada que
ainda prevalece no setor e induz os pacientes
a lotar as urgências dos hospitais. Nesse caso,
a integração favorece um cuidado ativo, antes
mesmo de a doença se estabelecer ou agravar,
o acesso oportuno ao diagnóstico e a adesão
aos tratamentos que tenham sua efetividade
atestada, bem como evita sobreposições e desperdícios”, explica Abujamra Junior.
Atualmente, o Sistema Unimed conta com
mais de 500 mil beneficiários atendidos em programas ou produtos específicos, baseados nos
princípios de atenção integrada. Com o envelhecimento das carteiras e a crescente demanda
por atenção de alta complexidade, essa abordagem será, de acordo com a operadora, cada vez
mais relevante para trazer melhores resultados
de saúde às pessoas, diferenciar os prestadores
pelo desempenho assistencial e adequar a pressão de custos sobre as operadoras.
Em 2021, para promover uma agenda de
convergência dentro do sistema assistencial, foi
criada a Associação Nacional Unimed de Serviços Próprios. Entre os pilares desse programa
está a busca de oportunidades para fortalecer
padrões assistenciais, a consolidação de melhores práticas, estratégias de compras conjuntas e
ferramentas de tecnologia da informação.
Outra iniciativa recente é a criação da Integra Unimed, empresa formada pela Central
Nacional Unimed e pela Seguros Unimed
para gerir a assistência às suas carteiras de
clientes de forma conjunta, como um comprador único de serviços de saúde, compartilhando os benefícios dessa integração com
todo o Sistema Unimed, o que corresponde à
gestão de custos assistenciais que ultrapassam
R$ 10 bilhões por ano.

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

CHECK-UP

CONTAGEM
REGRESSIVA
PARA AS
OPERADORAS
Empresas de planos de saúde têm até o fim de 2022 para
se adequar às novas regras de capital baseado em riscos
Em mais um degrau importante na evolução para a sustentabilidade da saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) definiu o prazo final de
1º de janeiro de 2023 para que as operadoras de planos de saúde se adequem às
novas regras de Capital Baseado em Risco
(CBR). Até lá, ainda é permitida adoção da
metodologia de “margem de solvência”,
que será definitivamente abandonada no
fim deste ano.
As mudanças nos critérios para o cálculo
de capital em operadoras vêm sendo debatidas e estudadas pela ANS desde 2015,
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e envolveu a realização de consultas públicas com a participação de entidades
representativas do setor, incluindo o Sistema Abramge. O principal objetivo desse
processo é o estabelecimento do CBR,
metodologia na qual as empresas terão
de considerar os riscos associados à operação de planos de saúde para calcular
seu capital regulatório —como é chamada a quantidade de recursos financeiros
exigidos pelo órgão regulador para uma
operadora atuar no mercado.
Segundo a ANS, a Resolução Normativa nº 451/20 e a Resolução Normativa

nº 468/21, que altera a anterior, adaptam
a saúde suplementar brasileira às melhores práticas internacionais e domésticas
de gestão de risco, tornando as operadoras
mais sólidas e beneficiando, assim, seus
clientes com serviços mais protegidos contra interrupções por insolvências. Pois, de
acordo com dados da agência, 100% das
operadoras liquidadas entre 2012 e 2018
apresentavam “problemas de gestão”.
Veja, a seguir, 4 perguntas e respostas
para entender melhor a metodologia CBR
e as novas regras de capital regulatório
da ANS.

1.

O QUE É CAPITAL
REGULATÓRIO?

O Capital Regulatório (CR) é o limite mínimo de Patrimônio Líquido Ajustado que a
operadora deve observar para assegurar a
solvência de seus compromissos, isto é, sua
capacidade de arcar com os gastos de sua
operação. Segundo cronograma da ANS, as
operadoras têm até o fim de 2022 para aderir ao capital baseado em risco (CBR) para
calcular seu capital regulatório.

2.

O QUE É O CBR E QUAIS OS
RISCOS CONSIDERADOS?

É a regra de capital que define montante
variável a ser observado pela operadora
em função de fatores pré-determinados
por modelo padrão estabelecido pela ANS,
compreendendo os principais riscos envolvidos nas atividades relacionadas à operação de planos privados de assistência à
saúde: “Risco de Subscrição”, “Risco de
Crédito”, “Risco Operacional”, “Risco Legal” e “Risco de Mercado”. Os parâmetros
do modelo padrão para cálculo do capital
baseado no risco de crédito, mercado, legal e operacional serão regulamentados
pela ANS até 31 de dezembro de 2022.

MAIS
SOBRE CADA TIPO DE RISCO
3.ENTENDA

“Risco de Subscrição” se refere à medida
de incerteza relacionada a uma situação
econômica adversa que contraria as expectativas da operadora no momento da
elaboração de sua política de subscrição
quanto às incertezas existentes na estimação das provisões técnicas e relativas
à precificação; “Risco de Crédito” é a medida de incerteza relacionada à probabilidade da contraparte de uma operação,
ou de um emissor de dívida, não honrar,

A nova regra de cálculo de capital regulatório
deixa o setor mais sólido, e os clientes das
operadoras ficam mais protegidos contra
interrupções do serviço por insolvências
total ou parcialmente, seus compromissos
financeiros, ou de ter alterada sua classificação de risco de crédito; “Risco de Mercado” é a medida de incerteza relacionada
à exposição a perdas decorrentes da volatilidade dos preços de ativos, tais como
cotações de ações, taxas de juros, taxas
cambiais, preços de commodities e preços de imóveis; “Risco Legal” é medida
de incerteza relacionada aos retornos de
uma operadora por falta de um completo
embasamento legal de suas operações; é o
risco de não-cumprimento de leis, regras,
regulamentações, acordos, práticas vigentes ou padrões éticos aplicáveis, considerando, inclusive, o risco de que a natureza
do produto/serviço prestado possa tornar
a operadora particularmente vulnerável a

litígios; e “Risco Operacional” é a medida
de incerteza que compreende os demais
riscos enfrentados pela operadora relacionados aos procedimentos internos,
tais como risco de perda resultante de
inadequações ou falhas em processos internos, pessoas e sistemas.

4.

COMO SERÁ A PARTIR
DE JANEIRO DE 2023?

No ano que vem, o capital regulatório das
operadoras, a ser apurado mensalmente,
deve ser equivalente ao maior montante
entre o capital base e o capital baseado
em riscos.
Para mais informações, consulte a Resolução Normativa nº 451/20 e a Resolução Normativa nº 468/21.
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POR DENTRO

USANDO DADOS
COM INTELIGÊNCIA
Curso da UCA em parceria com a Universidade de Coimbra
apresentou a brasileiros os desafios e as tendências das mais
avançadas aplicações tecnológicas na saúde

O

encontro da tradição com a modernidade. Assim pode ser descrito o
“Curso Intensivo de Direito da Saúde com ênfase em proteção de dados e
inteligência artificial”, realizado em fevereiro pelo Centro de Direito Biomédico da
Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal, com apoio da UCA (Universidade
Corporativa Abramge), patrocínio da Qualicorp e participação do escritório M3BS
Advogados.
Dirigido a advogados e juristas e contando com uma delegação de brasileiros, o
curso apresentou os maiores desafios e as
principais tendências do uso de dados e inteligência artificial no setor de saúde, área

em franco crescimento em todo o mundo,
inclusive no Brasil. Neste momento, operadoras de planos de saúde, hospitais, laboratórios e médicos têm a missão comum
de se preparar para aproveitar os benefícios da tecnologia na gestão de modelos
assistenciais, com os devidos cuidados
que essa atividade requer para o respeito à
privacidade dos pacientes.
Os alunos do curso tiveram 40 horas
de ensino ministradas por professores especialistas em diferentes contextos que
envolvem a aplicação de tecnologias na
saúde, como: “Direitos e Deveres das
Pessoas em contexto de saúde”; “Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep

Learning e sua aplicação à saúde”; “Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual”;
e “Gestão da Saúde Baseada no Valor”.
As aulas foram presenciais e sua conclusão contemplou duas modalidades, uma
com certificado e outra com diploma.

MISSÕES DE CONHECIMENTO
Essa foi a primeira participação internacional da UCA, em 2022, na disseminação de conhecimento. As missões internacionais são uma estratégia importante
da instituição para cumprir seu propósito de oferecer à área da saúde suplementar, o desenvolvimento de competências
distintas dos profissionais que atuam no

“O ponto central, a proteção de dados pessoais e a inteligência artificial na
saúde, sem dúvida, é um dos tópicos mais altos de discussão, atualmente,
neste mercado, o que mostra a relevância e a atualidade dos temas
selecionados para o curso. A proteção de dados é questão essencial a
ser enfrentada positivamente, pois a legislação específica já está em
vigor e deve ser cumprida. Outro ponto relevante é que estamos numa
era cada vez mais digital e, sem dúvida, o fluxo de dados aumentou
significativamente e todo este contexto deve ser trabalhado com critérios,
responsabilidade, ética, comprometimento e respeito às legislações.”
JANAÍNA BARROSO, advogada com mais de 20 anos de atuação na área da saúde e mestranda em Direito Digital em Portugal
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segmento, propiciando vantagem competitiva para as organizações.
“Verificamos as principais necessidades e o que precisavam para não só alavancar resultados, mas para transformar o
cenário nacional no segmento. Com isso,
montamos uma programação de eventos
internacionais, que torna qualquer empresa que participar, detentora das maiores
tendências do planeta na área, já que terá
ao seu alcance as mais modernas técnicas, metodologias e tecnologias”, diz Carlito Marques, presidente da UCA. “Nós
analisamos continuamente as experiências positivas na área da saúde em diferentes países e selecionamos oportunidades para que os brasileiros possam ir para
fora aprender e depois trazer para o país e
aplicar dentro de suas organizações.”
Dentre os critérios de seleção das
missões internacionais está a qualida-

de das instituições de ensino. Por isso,
nada melhor que iniciar 2022 em uma
das universidades mais prestigiadas e
tradicionais do mundo.
A Universidade de Coimbra, localizada na cidade de Coimbra, em Portugal, é uma instituição pública de ensino superior reconhecida por séculos de
experiência em ensino, formação e investigação. Fundada em 1290, foi a primeira e a única universidade de língua
portuguesa até ao início do século XX,
o que se traduziu na sua classificação
como patrimônio mundial pela UNESCO
em 2013. Hoje em dia, a Universidade
de Coimbra conta com oito Faculdades
(Letras, Direito, Medicina, Ciências e
Tecnologia, Farmácia, Economia, Psicologia e Ciências da Educação, Ciências
do Desporto e Educação Física) e mais
de 22 mil alunos.

Um dos motivos da escolha
do curso foi a possibilidade
de estudar em uma
das universidades de
direito mais conceituadas
do mundo, além de
poder ampliar a rede de
relacionamento. São discutidos temas de alta
relevância, com aplicabilidade para o cotidiano,
com professores muito qualificados. Assuntos
como LGPD, telemedicina, testamento vital,
inteligência artificial, entre outros, foram
importantes para aprimorar suas utilizações
dentro do contexto da atenção domiciliar.
CARMEN RIBEIRO, residente no Rio de Janeiro e diretora comercial
da Pronep Life Care - Sodexo

“Analisamos continuamente as
experiências positivas na área
da saúde em diferentes países e
selecionamos oportunidades
para que os brasileiros possam
ir para fora aprender e depois
trazer para o país e aplicar
dentro de suas organizações”
CARLITO MARQUES
Presidente da UCA

VEM POR AÍ
Curso Básico de Faturamento Hospitalar e
Práticas de Contas Médicas
Esse curso possibilitará compreender a gestão
de contratos e convênios e as metodologias mais
utilizadas frente ao novo Código Civil, discutindo os
modelos de contratos por resultado e performance.
Abordará a elaboração de uma conta hospitalar e
a análise das contas médicas, permitindo inferir
o grau de qualidade dos serviços prestados e
assegurar resultados satisfatórios e a continuidade
das atividades de uma organização de saúde.
Período de realização: 06 a 15 de junho de 2022
Datas e horários: segundas e quartas-feiras, das
18h30min às 22h30min
Mais informações: https://bit.ly/3f54Qtp

ACESSO

DOR
DE DENTE
NÃO TEM
HORA
Quando a boca reclama,
nada como ter atendimento
rápido dentro do ambiente
de trabalho

N

ão é raro alguém precisar correr para o dentista porque está
com uma dor de dente “insurportável”. De fato, problemas de saúde
bucal muitas vezes causam desconfortos
agudos que pedem atendimento urgente, obrigando as pessoas a deixarem sua
rotina e até a faltar ao trabalho. Agora,
imagine que caso isso aconteça basta dar
alguns passos no seu escritório que você
terá a assistência que precisa, podendo
voltar rapidamente (ou nem tanto!) para
seus afazeres.
Embora importante, essa é apenas
uma das vantagens de ter, dentro da sua
empresa, um consultório odontológico com um profissional especializado
sempre disponível. Assim funciona o In
Company Odonto, da SulAmérica, seguradora de abrangência nacional que atua
nos mercados médico-hospitalar e odontológico. O produto foi desenvolvido com
o intuito de oferecer aos colaboradores
das empresas clientes o benefício de um
atendimento odontológico de fácil acesso,
com qualidade, praticidade e conforto.

38

VISÃO SAÚDE ABR/MAI/JUN 2022

O In Company Odonto, da SulAmérica, fortalece a parceria entre empresas e operadora para
fornecer saúde bucal integral aos colaboradores

A proposta é oferecer um acompanhamento integral dos pacientes em sua
jornada de atendimento. Em parceria
com as empresas, a SulAmérica realiza
desde ações preventivas e campanhas
educativas, como as relacionadas ao câncer bucal, até atendimentos de rotina
ou de emergência, que podem ser feitos em consultório instalado no próprio
ambiente de trabalho, com equipe assistencial formada por cirurgião-dentista e
auxiliar de saúde bucal contratados pela
operadora. O serviço inclui, ainda, ações
educativo-preventivas realizadas com
grupos de pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes.
A jornada de acompanhamento dos
colaboradores não se restringe, porém,
ao escritório: o In Company Odonto
registra e monitora também os procedimentos realizados em dentistas da rede
credenciada. Isto é, com esse produto
inovador, a SulAmérica consegue fazer
uma gestão integral da saúde bucal dos
colaboradores, propiciando às empresas
clientes benefícios que se traduzem em
qualidade de vida e produtividade.
“Conforme o perfil da empresa cliente, o produto In Company Odonto é percebido como essencial e também um
fator de decisão para selecionar a operadora, pois o RH busca o plano odontológico
como forma de propiciar um benefício de
valor percebido aos seus colaboradores,
como movimento de atração e retenção”,
afirma Rodnei Yogui, superintendente
Técnico da SulAmérica. “Assim, nosso
modelo atende à demanda de mercado
por atendimento in loco, melhorando o
acesso assistencial dos colaboradores das
empresas clientes e gerando ótima percepção de valor, o que se alinha com a

“Nosso modelo atende à demanda de mercado
por atendimento in loco melhorando o acesso
assistencial dos colaboradores das empresas e
reduzindo o tempo de absenteísmo do trabalhador”
RODNEI YOGUI, superintendente Técnico da SulAmérica
necessidade do RH sobre atração e retenção e também em redução de tempo de
absenteísmo do trabalhador.”
Hoje, dez empresas contam com os
serviços do In Company Odonto, e outras
três estão em processo de implantação das
unidades de atendimento. Entre março de
2022 e o mesmo mês do ano passado, apesar da paralisação de muitos escritórios por
causa da pandemia, o serviço teve cerca
de 800 beneficiários atendidos, realizando
um total de 3204 procedimento.
A participação da SulAmérica começa com uma orientação técnica sobre a
implantação do consultório, incluindo a
escolha de equipamentos, a compra de
suprimentos e, principalmente, o treina-

mento necessário para oferecer qualidade assistencial.
No dia a dia, a SulAmérica se encarrega do gerenciamento da agenda dos ambulatórios, monitorando faltas e desmarcações, e gera relatórios para o RH das
empresas terem ciência sobre os serviços
prestados e poderem acompanhar a efetividade dos tratamentos dos seus colaboradores. Em paralelo, a equipe de gestão do
In Company Odonto acompanha as demandas e necessidades regulatórias junto
aos órgãos competentes, as manutenções
periódicas e a situação de insumos, para
que as instalações estejam sempre aptas
ao atendimento dos clientes. Por que, já
sabemos, a dor não espera.
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O que poderia ser visto
como um empecilho para
que o rol fosse considerado
taxativo não existe mais.
A redução do prazo foi
substancial e permite uma
análise detalhada da tecnologia
e a celeridade esperada para
que novos tratamentos sejam
incorporados ao elenco
obrigatório das operadoras
Recentemente, a MP nº 1.067/2021 foi
convertida na Lei nº 14.307/2022 com algumas modificações no texto original. Ao
contrário do noticiado, a nova lei não inovou ao determinar o fornecimento de medicamentos oncológicos de uso oral. Isso
já acontecia desde 2013, com a edição da
Lei nº 12.880/2013, que modificou a Lei nº
9.656/98. Medicamentos oncológicos orais
de uso domiciliar já tinham de ser fornecidos, desde que eles tivessem registro na ANVISA e estivessem incluídos no rol.
A redação final da Lei também tratou dos
prazos de avaliação de tecnologias para a sua
incorporação ao rol, com a inclusão dos § 7º
e 8º ao art. 10, da Lei nº 9.656/98. O primeiro parágrafo definiu o prazo de avaliação em
180 dias, prorrogáveis por mais 90, nos casos
de tratamentos em geral. Já o §8º estabeleceu
que o prazo será de 120 dias, prorrogáveis por
60 dias, quando o pedido tratar de medicamentos oncológicos.
Com isso, podemos dizer que houve um
significativo avanço. O que poderia ser visto
como um empecilho para que o rol fosse considerado taxativo não existe mais. A redução
do prazo foi substancial e permite uma análise detalhada da tecnologia (o que demanda

um certo tempo) e a celeridade esperada para
que novos tratamentos sejam incorporados ao
elenco obrigatório das operadoras.
Todavia, o rol é cada vez mais questionado na Justiça, que, na maioria das vezes,
entende pela sua não taxatividade. Há duas
turmas no STJ que divergem quanto à sua
natureza. Para que houvesse uniformização
do entendimento entre as turmas, a matéria
foi levada a julgamento pela Segunda Seção
do referido tribunal, nos EREsp 1.886.929/
SP e EREsp 1.889.704/SP.
Por ora, dois ministros apresentaram seus
votos. O Ministro Luís Felipe Salomão votou
por considerar que o rol é taxativo. Porém,
salientou que, excepcionalmente, as operadoras devem ser obrigadas a fornecer tratamentos que não estão previstos nele, desde
que a sua eficácia esteja comprovada pela
Medicina Baseada em Evidências, pelo reconhecimento pelo CFM ou por nota técnica emitida pelos Núcleos de Apoio Técnico
que auxiliam os juízes estaduais e federais.
Já a Ministra Nancy Andrighi entendeu pela
exemplaridade do rol, o que obrigaria que a
operadora fornecesse tudo aquilo que o médico assistente prescrever. Em seu voto, a
Ministra ressaltou que eventual dúvida com
relação ao acerto da prescrição poderia ser
discutida por junta médica.
Como se pode ver, é urgente a uniformização do tema, de modo a oferecer segurança não só ao contratante, como também às
operadoras. O ruído das decisões judiciais,
considerado como a diferença de resultado
em conflitos judiciais com as mesmas características, é danoso à sociedade, incentiva
ações aventureiras e aumenta os gastos com
a movimentação da máquina judiciária.

ANA CAROLINA MOROZOWSKI É JUÍZA FEDERAL DA 3ª
VARA FEDERAL DE CURITIBA E DECLARA NÃO POSSUIR
CONFLITO DE INTERESSES

ILUSTRAÇÃO: FREEPIK

D

esde a sua instituição, o rol de eventos
e procedimentos em saúde da ANS
já trazia a noção de que seria taxativo. Caso fosse exemplificativo, não haveria a
necessidade de existir e ser atualizado. O fato
de ser chamado de rol mínimo pressupõe que
só o que está ali deve ser obrigatoriamente coberto. A existência de diferentes tipos de planos
também embute essa ideia, pois não há sentido
a possibilidade de contratação de várias coberturas se todos fornecem as mesmas coisas. O
último argumento que corrobora a taxatividade
é a necessidade de o contrato de seguro predeterminar os riscos, de acordo com o art. 757, do
Código Civil. Se o rol não for taxativo, não há a
predeterminação exigida em lei. Porém, a defesa da taxatividade do rol acabava ficando enfraquecida pelo fato de que ele só era atualizado de
2 em 2 anos. Assim, muitas tecnologias eficazes
e custo-efetivas demoravam para serem incorporadas, em prejuízo ao contratante.
Em 2021, a ANS editou a RN nº 465/2021,
que não só atualizou o rol, como esclareceu,
em seu art. 2º, que ele é taxativo. Além dessa norma, a ANS também editou a RN nº
470/2021, que modificou o rito de atualização
da referida lista. A análise das tecnologias deixou de ser em bloco e passou a ser individual
para cada tratamento (art. 5º). Assim, os pedidos de inclusão podem ser recebidos a qualquer momento e terão seu processamento de
forma independente.
Com relação ao prazo para a análise das
propostas de inclusão e de exclusão de tecnologias, uma mudança significativa veio com a
MP nº 1.067/2021. Em sua redação original, foi
acrescido ao art. 10, da Lei nº 9.656/1998, o §6º,
determinando que o processo de atualização
do rol fosse concluído em até 120 dias, prorrogáveis por 60 dias, “quando as circunstâncias
exigirem”. Ou seja, quando a MP foi editada,
o prazo máximo para que uma tecnologia fosse
incluída no rol passou de 2 anos para 180 dias.
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