
O futuro que
nos aguarda
Os sistemas público e privado de saúde terão que passar por uma ampla revolução. O modelo
atual não se sustentará diante do rápido envelhecimento da população, da incorporação de
tecnologias e dos desperdícios. Além de eficiência na gestão, governo e empresas terão que
estimular uma mudança cultural, com a população se prevenindo desde cedo e o fim dos excessos
de procedimentos. As operadoras reconhecem que muito está sendo feito para adequar os planos
de saúde à realidade que se apresenta. O setor público cobra
divisão de responsabilidades. O órgão regulador, por
sua vez, busca o caminho para garantir que os
convênios médicos, objetos de desejo dos
brasileiros, continuem cabendo no orçamento
das famílias. Uma percepção é unânime entre
todos os atores: o país precisa voltar a crescer,
para criar empregos e impulsionar a renda.
Isso é fundamental para incrementar a saúde
suplementar e reduzir a pressão sobre o
Sistema Único de Saúde (SUS). Leia, a seguir,
os principais temas de debate realizado pelo
Correio em parceria com a Federação
Nacional de Saúde Suplementar
(FenaSaúde), o Laboratório Sabin e o Hospital
Águas Claras, integrante da rede Ímpar.
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O sistema de financia-
mento público de saúde
é absolutamente injusto
e estimula gastos exces-

sivos. Por isso, precisa ser revisto e
não deve ser replicado no sistema
privado de saúde suplementar,
sob pena de comprometer a sus-
tentabilidade do setor. A opinião é
do ministro interino da Saúde,
João Gabbardo dos Reis. “Se o
hospital investir em medidas para
reduzir a infecção hospitalar, terá
menos receita, porque não usará
os antibióticos mais caros, que
dão rentabilidade”, explica.

Segundo o ministro, o sistema
não remunera o cuidado com o
paciente. “Nós remuneramos a ir-
responsabilidade, os relapsos,
aqueles que querem faturar mais.
Esse sistema tem que ser revisto”,
ressalta. Gabbardo defende um
modelo que garanta vantagens e
bonificações às pessoas que têm
hábitos saudáveis de vida e que,
por isso, têm menos riscos de de-
senvolver doenças. “Os gestores
precisam reconhecer quem vai
gastar menos e viver melhor”, sus-
tenta.“Os erros que a gente come-
teu, vocês não precisam repetir”,
alerta aos operadores de saúde
suplementar.

Os desafios da saúde pública
são inúmeros, pontua Gabbardo.
“Saúde é o ponto mais significa-
tivo e de maior importância para
a população. Somos todos de-
pendentes dela. Por isso, o gran-
de desafio é equilibrar uma de-
manda crescente, com gastos
que vêm aumentando de forma
exponencial, sem recursos e ba-
se para sustentar as despesas na
mesma proporção”, diz. O siste-
ma público é utilizado por 77%
da população, mas o gasto priva-
do é superior, de 57%, enquanto
o público é de 43%.

“Isso em um país que tem um
sistema que é universal e que, por
essas características, deveria ter
uma participação maior. Um
quarto da população tem planos
de saúde, mas 75% usam exclusi-
vamente o sistema público. Mes-
mo quem tem plano depende do
público, do programa de imuniza-
ção, da assistência pré-hospitalar
do Samu, da vigilância sanitária e
epidemiológica”, elenca.

Apesar disso, o ministro ga-
rante que o Brasil investe muito
no setor e tem pontos de exce-
lência. “Comparado com outros
países, não é pouco, são 9,1% do
PIB (Produto Interno Bruto). O
nosso sistema de transplantes é
um dos melhores do mundo, o
programa de imunização é um
dos maiores e o país é referência
em doação de sangue na Améri-
ca Latina”, enaltece.

Judicialização
O orçamento do ministério pa-

ra o Sistema Único de Saúde cres-
ceu 141% desde 2008, de acordo
com o ministro interino. Porém,
as despesas com ações judiciais
aumentaram 1.083% no mesmo
período. “O custo apenas com
ações judiciais passou de R$ 120,1
milhões, em 2009, para R$ 1,4 bi-
lhão no ano passado. Em 2019, es-
tá em R$ 999 milhões e pode che-
gar a R$ 1,5 bilhão”, revela. “E
nem estamos falando em terapia
gênica, sobre as quais temos al-
gumas ações sendo julgadas com
o custo para o tratamento de um
paciente da ordem de R$ 4 mi-
lhões a R$ 5 milhões”, diz.

Além das ações, o ministro ex-
plica que os custos do setor são
crescentes. “O governo faz investi-

mento em pesquisa e inovação.
Há incorporação de medicamen-
tos na área de oncologia, com cus-
to maior em novas terapias e re-
médios. Está difícil acompanhar a
elevação do custo”, pontua. “Os
custos de cardiologia, que antes
eram considerados caros, passa-
ram a ser quase insignificantes
diante dos de câncer e novas tera-
pias. Com o envelhecimento da
população e as pessoas deixando
de morrer por outras causas, tere-
mos um número grande de pes-
soas com câncer necessitando de
terapia”, afirma.

No caso das doenças raras, o
problema enfrentado pelo setor
são os riscos de os resultados não
serem compatíveis com o custo
altíssimo dos novos medicamen-
tos.“NocasodaAME(AtrofiaMus-
cular Espinhal), uma ampola do
remédio custa R$ 400 mil. O cida-
dão vai à farmácia, compra três
ampolas e leva R$ 1 milhão em-
baixo do braço”, sublinha. Mas,
em alguns casos, revela, as crian-
ças que usam a medicação ficam
30 minutos em pé. Os resultados
mais efetivos são para a doença na
fase 1, que são diagnosticados
precocemente.

“Mesmo assim as pessoas en-
tram na Justiça e ganham nas fa-
ses 2 ou 3. Temos que pagar o me-
dicamento caso haja comprova-
ção de que os resultados são mes-
mo efetivos. Por isso, fechamos
um acordo com os fornecedores
mediante cláusulas de risco com-
partilhado”, explica.

Atenção primária
A decisão do ministro titular

Luiz Henrique Mandetta é am-
pliar o investimento em atenção
primária, destaca Gabbardo. “A
saúde suplementar também terá
de percorrer esse caminho para
promover o reequilíbrio financei-
ros dos planos”, sugere. A primeira
medida foi ampliar o horário de
atendimento das unidades, para
60 e 75 horas, aumentando os re-
passes do governo (veja quadro).

O objetivo do governo é criar
uma competição positiva entre as
equipes de saúde da família. Cada
equipe atende 4 mil pessoas e são
40 mil, portanto ,o programa de-
veria atender 160 milhões de pes-
soas. Mas apenas 80 milhões são
cadastradas. “A partir de agora, as
equipes vão receber por pessoas
cadastradas e por indicadores, co-
mo redução de diabetes ou
DST/Aids, aumento de cobertura
vacinal. Isso vai gerar uma com-
petição positiva”, assinala.

Gabbardo também ressalta o
programa de vacinação e reco-
menda que os planos de saúde se
envolvam mais na imunização, já
que isso reduz doenças e gastos.
“Não vemos envolvimento das
operadoras. Poderiam fazer acor-
dos com o governo federal. Seria
uma vantagem para o país e para
os planos. Não queremos repassar
a responsabilidade, mas poderia
haver maior envolvimento.”.

Outra ação importante foi a
substituição do Mais Médicos pe-
lo Médicos pelo Brasil. O progra-
ma levará profissionais para áreas
mais carentes e ampliará a forma-
ção de médicos especialistas.
“Agora, são celetistas contratados
pelo governo federal e disponibili-
zados onde há necessidade. Não
vamos alocar pessoal em capitais.
A previsão são 18,1 mil médicos,
concentrados nas unidades rurais
e remotas. Por consequência, re-
duz o número nas áreas metropo-
litanas”, esclarece.

Sobrevivência passa pelo
controle de gastos
Para ministro interino da Saúde, gestores de planos não podem repetir erros do sistema público
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Nós remuneramos a
irresponsabilidade,
os relapsos, aqueles
que querem faturar
mais. Esse sistema

tem que ser revisto”
João Gabbardo dos Reis,
ministro interino da Saúde
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Desafios são
crescentes
Tecnologia, envelhecimento da população e
recursos escassos mobilizam os operadores

D iretora executiva da
Federação Nacional de
Saúde Complementar
(FenaSaúde), Vera Va-

lente defende maior integração
entre os sistemas públicos e priva-
dos de saúde para maior eficiência
de ambos. “A saúde complemen-
tar, que perdeu três milhões de be-
neficiários desde 2015, se preocu-
pa com o Sistema Único de Saúde
(SUS), que fechou 19 mil leitos nos
últimos anos. Isso é ruim para to-
dos, pois aqueles que perderam os
planos vão para o sistema público,
que está sobrecarregado”, diz.

Se, por um lado, o setor privado
perdeu beneficiários nos últimos
anos, por outro, segundo Vera,
houve aumento das despesas as-
sistenciais devido à incorporação
de novas tecnologias, ao envelhe-
cimento da população e a um
maior acesso aos serviços ofereci-
dos. Segundo ela, 80% dos contra-
tos são coletivos e, atualmente, as
operadoras não vendem planos in-
dividuais por inviabilidade econô-
mica. Entre 2008 e 2018, os reajus-
tes autorizados pela ANS para os
planos individuais somaram 155%.
“Quando uma operadora quebra,
impacta milhões de vidas”, afirma,
referindo-se tanto aos usuários de-
sassistidos, quanto aos atendidos
pelo SUS, que terão que dividir re-
cursos, já escassos com uma popu-
lação ainda maior.

ParaVera, o desafio do momen-
to na saúde complementar, não

apenas no Brasil, mas no mundo,
é a sustentabilidade. Isso ocorre
devido à quantidade de novas
tecnologia e de procedimentos
disponíveis, de um lado, e cada vez
menos recursos, do outro, para in-
corporar as novidades na oferta
dos serviços, além das mudanças
no perfil dos usuários, por causa
do envelhecimento da população.

Inflação
De acordo com dados apresen-

tados por Vera, entre 2014 e 2018,
houve redução de 6% no número
de usuários, mas o aumento nomi-
nal das despesas foi de 52% e o real
(descontada a inflação), de 21%.“A
quantidade de procedimentos efe-
tuados cresceu 17% e a despesa as-
sistencial, per capita, 28% (já des-
contadaainflação).“Essenãoéum
problema brasileiro, mas mun-
dial”, alerta. Entre 2001 e 2018, o
reajuste dos planos individuais so-
mou 155%, mas o índice das varia-
ções hospitalares subiu 289% no
mesmo período, aponta Vera. “O
custo é 3,4 vezes maior do que os
índices gerais de preços”, frisa.

Ela explica que a fórmula para
calcularainflaçãonaáreadasaúde
é diferente da formação dos índi-
ces usados para calcular a alta dos
preços, em geral, já que os valores
dos serviços, procedimentos e ma-
teriais de saúde são afetados por
várias questões, como demografia,
tecnologia, acesso aos serviços, au-

mento da expectativa de vida, en-
tre outros aspectos. ParaVera, o se-
tor enfrenta vários desafios estru-
turais. Um deles é a questão demo-
gráfica. “A pirâmide está invertida.
Dobrou a população com mais de
60 anos nos últimos anos, uma po-
pulação que vai precisar de mais
cuidados médicos”, assinala.

Outra mudança é com relação à
expectativa de vida, que aumentou.
“Isso é bom, mas é óbvio que im-
pacta o sistema de saúde, pois é
preciso controlar doenças crônicas
e o acesso aos planos será feito com
mais frequência. Nos últimos 20
anos, a expectativa de vida saltou,
em média, seis anos. Houve altera-
ção também no perfil de tratamen-
tos. De acordo com diretora da Fe-
naSaúde, houve redução no trata-
mento de doenças infectocontagio-
sas e aumentono de doenças crôni-
cas, que requerem tecnologias.
“Embora as novas tecnologia sejam
uma ótima notícia”, na avaliação de
Vera, elas custam cada vez mais.
“Nenhum sistema está conseguin-
do absorver esses custos, e esta é
uma preocupação global”, diz.

Acesso
Uma das soluções para o setor,

acredita a executiva, é focar mais
na atenção primária, como em
médicos de família, e em preven-
ção. “É preciso mudar o foco da
doença para a manutenção de
saúde”. Para ela, essa mudança

pode reduzir em até 80% o uso
dos planos. Vera propõe ainda
uma maior segmentação das co-
berturas oferecidas pelas opera-
doras, além de mais liberdade pa-
ra a pessoa modular os convê-
nios, em termos de acesso aos
serviços, de acordo com suas ne-
cessidades. “Temos de olhar para
novos modelos. Hoje, o sistema
incentiva o uso, e não a qualidade
assistencial. A preocupação tem
que ser mais no resultado”, diz,
referindo-se aos mecanismos
adotados com relação à oferta de
serviços pelas operadoras.

Outra forma para reduzir os
custos, na avaliação de Vera, é
combater fraudes e desperdícios.
“Esse é um desafio global. Não te-
mos os números no Brasil, mas,

nos Estados Unidos, os desperdí-
cios correspondem a algo entre
20% e 40%. Se estivermos próxi-
mos ao número mínimo dos
americanos, estamos falando em
R$ 30 bilhões anuais”. Segundo
ela, só em ressonância magnéti-
ca, os países da OCDE fazem 82
exames por mil beneficiários ao
ano, enquanto, no Brasil, são 162.
“Chama a atenção”, afirma.

“Todos têm que fazer sua parte
para promover uma mudança cul-
tural na assistência à saúde. O con-
sumidor tem que melhorar o auto-
cuidado, a prevenção e o uso racio-
nal do sistema; as operadoras pre-
cisam investir em novos modelos,
na qualidade, no combate a des-
perdícios e em novos modelos de
remuneração e em assistência bá-

sica; a regulação precisa ser mo-
dernizada e o governo tem que for-
talecer o SUS para uma coexistên-
cia harmônica e cooperativa entre
os dois sistemas”, recomenda.

Pesquisas mostram que pla-
nos de saúdes são o terceiro item
de desejo dos brasileiros, depois
da casa própria e de educação, e
80% das pessoas que têm planos
se dizem satisfeitas. Com relação
às reclamações, dos 20 serviços
com maior ocorrência, os planos
de saúde figuram em 17º lugar,
segundo informações do Minis-
tério da Justiça. Segundo Vera, a
FenaSaúde possui os 15 maiores
grupos de operadoras de planos
de saúde como associados, que
atendem 26 milhões de pessoas e
representam 40% do mercado.

A saúde complementar, que perdeu três milhões de
beneficiários desde 2015, se preocupa com o Sistema Único
de Saúde, que fechou 19 mil leitos nos últimos anos. Isso é
ruim para todos, pois aqueles que perderam os planos vão
para o sistema público, que está sobrecarregado”
Vera Valente, diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Complementar (FenaSaúde)
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Hospital Águas Claras investe na melhor
experiência do paciente com tecnologia de

ponta e compromisso com o meio ambiente

BBrraassíílliiaa,, oouuttuubbrroo ddee 22001199 —— A partir de 2020, os mo-
radores de Águas Claras poderão contar com o primeiro
polo de saúde da região. Com uma área construída de
mais de 38.000 m2, o Hospital Águas Claras será a maior
unidade da Rede Ímpar no Distrito Federal e aliará tecno-
logia de ponta ao compromisso com o meio ambiente. O
pronto-socorro terá a capacidade de atender mais de 20
mil pacientes por mês e contará com um completo cen-
tro ambulatorial, com 10 andares e 120 consultórios, e
um moderno centro de diagnósticos.

“O investimento de R$ 300 milhões garante que o
Hospital Águas Claras tenha o mesmo padrão interna-
cional de qualidade dos nossos demais hospitais. Impor-
tante destacar que aproximadamente um terço desse va-
lor foi investido em tecnologia. A infraestrutura está pre-
parada para qualquer sistema, inclusive já teremos al-
guns equipamentos com inteligência artificial. Será um
hospital de alta complexidade com tecnologia de ponta,
com o objetivo maior de proporcionar a melhor experiên-
cia para o paciente”, conta a diretora-geral do Hospital
Águas Claras, Regina Duarte.

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA DDEE PPOONNTTAA AA SSEERRVVIIÇÇOO DDOO PPAACCIIEENNTTEE
O complexo hospitalar irá dispor de equipamento pa-

ra monitorizações nas UTI ´s com tecnologia que asse-
gura alertas precoces para intervenções mais precisas
no que diz respeito ao protocolo de infecções, reduzindo
riscos e auxiliando no diagnóstico.

“Seremos também o primeiro hospital do Centro-
Oeste a ter conectividade dos leitos de UTI para vigilân-
cia de quedas através de sistemas visuais e alarmes”,
lembra a diretora do hospital. Além disso, o novo hospi-
tal terá monitores multiparâmetros, que são equipa-
mentos integrados ao prontuário do paciente, garantin-
do confiabilidade, rastreabilidade das informações e in-
tervenções mais precoces e precisas.

As inovações serão benéficas também ao meio am-
biente: a nova máquina de ressonância magnética é a
primeira da América Latina que, além de reduzir os
ruídos, tornando o exame mais confortáve, utilizará

apenas sete litros de Hélio, em comparação aos 1.500
litros utilizados atualmente.

Outra aquisição que reforça o compromisso com o
meio ambiente é uma termodesinfectora - a primeira a
ser instalada no Brasil - que é capaz de realizar ciclos de
limpeza e desinfecção dos instrumentais na metade do
tempo de uma máquina convencional, além de reduzir o
consumo de água, tornando o processo de termodesin-
fecção mais sustentável.

CCAAPPAACCIITTAAÇÇÃÃOO DDOOSS PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS
A diretora destaca que a nova unidade gerará mais

de 3 mil empregos diretos e indiretos. “Este é um tema
que nos orgulha, como Rede Ímpar. Estamos realizando
um trabalho que é inédito em Brasília e tem uma contri-
buição social envolvida. Estamos trabalhando em parce-
ria com escolas, faculdades e universidades para buscar
os melhores profissionais e capacitá-los” explica.

Além disso, a Rede Ímpar também formulou, em
parceria com os centros de ensino, cursos diferencia-
dos na área de Atendimento Hospitalar e irá realizar
treinamento de equipes em diversas áreas, desde
apresentação pessoal, atendimento ao cliente, check-
in e check-out, autorização de exames, etc. “O hospital
nasce com a missão de atender ao paciente com exce-
lência durante toda a sua jornada, o que inclui asso-
ciar tecnologia de ponta a uma equipe de alta perfor-
mance”, conclui Regina Duarte.

Divulgação

Nova unidade, que será inaugurada em 2020, terá parque tecnológico com utilização de
Inteligência Artificial para garantir mais segurança e conforto ao paciente



Para cada 100
habitantes, nós

perdemos 30 anos da
capacidade de vida

produtiva. Esse é um
atributo que afeta a

produtividade no
país e das empresas
na sua competição”

Emmanuel Lacerda,
gerente executivo da

Unidade de Saúde e Segurança
na Indústria da Confederação
Nacional da Indústria (CNI)

O sistema de saúde suple-
mentar atende 47 mi-
lhões de brasileiros, sen-
do que mais de 67% dos

planos são coletivos empresariais.
Isso gera um volume enorme de
atendimentos. No entanto, na
opinião de Lenise Barcellos de
Mello Secchin, chefe de gabinete
da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), não é quantida-
de e, sim, a qualidade dos resulta-
dos dos pacientes que confere va-
lor ao sistema. Para melhorar a
forma de avaliar a qualidade, o
Brasil precisa avançar na produ-
ção de indicadores.

“Precisamos mudar uma cultu-
ra nacional. O Brasil não tem foco
em indicadores e temos de medir,
avaliar e ter dados reais para que
possamos fazer políticas públicas”,
diz a representante da ANS. Ao fa-
zer um retrospecto histórico da
saúde no país, ela destaca que
houve muitas conquistas, mas
alerta que é preciso avançar mais.
“A sociedade saiu do perfil epide-
miológico, de doenças infectocon-
tagiosas, para um perfil de doen-
ças crônicas. No Brasil, no entanto,
acumulamos os dois, porque te-
mos uma sociedade bastante di-
versa em organização social”, frisa.

Lenise defende uma maior in-
tegração entre os sistemas público
e privado. “A saúde é uma só. Por
uma questão de organização, se-
paramos em pública e privada,
mas elas coexistem. Temos, sim,
que melhorar a integração das
duas, porque hoje o custo é muito
alto e recai no bolso de todos nós”,
assinala. Ações de prevenção tam-
bém são destacadas como funda-
mentais por Lenise. “A saúde é
nossa. Infelizmente, vivemos num
sistema de tratar a doença, e não
de melhorar a saúde”, lamenta.

Defesa
Sobre os preços dos planos de

saúde, Lenise reconhece que são
altos. “A manutenção e o atendi-
mento são caros. É um conjunto
de fatores que torna os planos ca-
ros. Não existe bala de prata para
resolver esse problema”, indica.
Para reduzir custos, conforme ela,

serão necessários mudar o mode-
lo de pagamento, ampliar o auto-
cuidado e buscar inovações dos
atendimentos no Brasil e no mun-
do. “Para isso, contamos com a
contribuiçãodasociedade.Aagên-
cia tem uma série de oportunida-
des de participação, como as au-
diências e consultas públicas”, diz.

Lenise lembra que, com a lei
9.656, de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de
assistência à saúde, houve am-
pliação e padronização de cober-
turas, regras para portadores de
doenças ou lesão anterior à aqui-
sição do plano, tempo máximo de
carência, atendimento de urgên-
cia e emergência. A legislação
também proibiu a rescisão unila-
teral, fez controle e ajustes de pla-
nos individuais e garantiu trans-
parência. “Há uma exigência de
sustentabilidade da empresa, re-
gras de entrada e saída. O papel da
ANS é o de defender o interesse
público, regulando as operadoras,
trabalhando a relação entre con-

sumidores e prestadores e contri-
buindo para o desenvolvimento
do setor, que é tão importante.”

Para a representante da ANS, é
preciso avançar no conhecimento
do perfil epidemiológico e no de-
senvolvimento de ações de pre-
venção e promoção da saúde.“São
importantes a escuta, a decodifi-
cação do beneficiário e o diálogo
com a sociedade, para saber quais
são as premissas, sugestões e re-
clamações para que se faça uma
regulação que atenda o interesse
público”, ressalta. Do ponto de vis-
ta do paciente, é preciso avançar
no autocuidado. “A gente precisa
entregar qualidade, assistência,
promover a qualificação do siste-
ma. Ações básicas de saúde redu-
zem a pressão de custos”, sustenta.

Com relação à flexibilização
das faixas etárias, Lenise destaca
que é preciso garantir direitos que
foram determinados pelo Código
de Defesa do Consumidor. “Não
há, na ANS, uma discussão que ve-
nha propor a alteração do código.

Ele está estabelecido, e foi uma
conquista. Pode mudar na medi-
da em que a expectativa de vida fi-
ca mais longa, mas, no momento,
não há mudança prevista”, revela.

No que se refere ao marco re-
gulatório, ela assinala que é cons-

tantemente estudado e atualiza-
do a partir de ações de normatiza-
ções e projetos de lei apresenta-
dos. Nas ações de controle, Lenise
esclarece que a ANS não faz inter-
venção. “Trabalhamos com dois
parâmetros de monitoramento:

direção fiscal e direção técnica. A
agência não assume a gestão da
operadora, seja qual for o modelo.
Acompanha e faz as recomenda-
ções técnicas para garantir a sus-
tentabilidade, seja no atendimen-
to seja financeira”, explica.

A indústria brasileira tem vários
desafios para superar, diante da
atual conjuntura de baixo desen-
volvimento e altos preços, quando
o assunto é a contratação de pla-
nos de saúde suplementar para os
seus empregados, na análise de
Emmanuel Lacerda, gerente exe-
cutivo da Unidade de Saúde e Se-
gurança na Indústria da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI).
Ele diz que 11 milhões de vidas são
amparadas pelo setor e a tendên-
cia, tão logo a economia cresça, é
de aumento desse número. No en-
tanto, a agenda de discussão e de
debate do contratante (a compa-
nhia) desses planos — na maioria,
coletivos —, que são eminente-
mente pagos pelos empresários, é
um elemento novo que começa a
ter protagonismo.

Apenas 20% dos produtos con-
tratados pelo setor são individuais.
E a prática era usar os planos de
saúde como estratégia. Antes, to-
das as modalidades de assistência
sempre eram negociadas com os
empregados como uma exceção,
ou como um benefício para reter
talentos, não como um instru-
mento de gestão em saúde. “As
empresas compravam o risco, co-
locavam na mão de uma operado-
ra ou uma seguradora, pagavam a
conta final e conviviam com os
reajustes”, destaca Lacerda. Hoje,

as empresas têm repensado o seu
papel e vêm estreitando seu rela-
cionamento com os parceiros di-
retos e também incorporando
práticas de gestão. Isso, segundo
ele, pode resultar em melhor ga-
rantia de atendimento à saúde pa-
ra o beneficiário e também melhor
compatibilidade de custo.

Produtividade
A falta de uma efetiva gestão

em saúde ou do atendimento su-
plementar por parte das empre-
sas, no Brasil, acarretou vários
prejuízos que poderiam ser evita-
dos, de acordo com Emmanuel
Lacerda. “Para cada 100 habitan-
tes, nós perdemos 30 anos da ca-
pacidade de vida produtiva. Esse é
um atributo que afeta a produtivi-
dade no país e das empresas na
sua competição”, afirma. Isso por-
que o trabalhador “afastado” por
questões de saúde não apenas
causa impactos na indústria, co-
mo também vai aumentar o gasto
de recursos públicos, já que será
atendimento do Sistema Único de
Saúde (SUS), e dos próprios pla-
nos — que precisam ressarcir o
setor público pelo tratamento do
seu beneficiário.

“A gestão em saúde traz um no-
vo olhar. Percebeu-se que são
duas contas de seguro que a em-

presa paga: do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e dos pla-
nos, para que seja feita a proteção
do trabalhador”, afirma Lacerda.
Ao final, os impactos negativos,
destaca, vão para as empresas, pa-
ra o governo e para a sociedade.
“Para a empresa, porque vai arcar
com hora extra do funcionário
que fez a substituição ou contra-
tar outra pessoa de fora do qua-

dro. Sofre também com a perda de
conhecimento desse profissional
que se afastou”, informa. Para o
trabalhador, a consequência com
o seu afastamento é perda na ren-
da familiar — em caso de sua re-
muneração mensal ser superior
ao valor pago pelo INSS.

Lacerda cita ainda as falhas no
sistema de saúde suplementar: os
chamados incentivos aos desper-

dícios, que também prejudicam
toda a cadeia. É a forma como o
sistema de saúde paga os fornece-
dores: por volume (de consultas,
exames, entre outros) e não com
base em uma rede de proteção e
prevenção. “A gente precisa pen-
sar em conjunto: empresas, ope-
radoras e Agência Nacional de
Saúde (ANS), que terá de analisar
se deve estender, ou não, o seu

Qualidade dos serviços
é fundamental

Custo cada vez maior para as empresas

Na avaliação da ANS, não se pode priorizar a quantidade. É necessário conferir valor ao sistema

Precisamos mudar uma cultura
nacional. O Brasil não tem foco em
indicadores e temos de medir,
avaliar e ter dados reais para que
possamos fazer políticas públicas”
Lenise Barcellos de Mello Secchin, chefe de gabinete da
Agência Nacional de Saúde Suplementar

braço regulatório nesses itens.
Mas o fato é que os 9% de desper-
dício no sistema são incompatí-
veis com qualquer empresa que
compete”, resume.

Lacerda lembra, também, o
impacto da tecnologia — novos
exames e tratamentos, mais sofis-
ticados para os beneficiários. “As
empresasaindaestãoengatinhan-
do nesse particular”, diz.
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Preço faz a

diferença
É preciso que forma de financiamento do
sistema de saúde privado contenha custos

I nformação, preço e quali-
dade. São essas as variáveis
que importam ao escolher
um plano de saúde do pon-

to de vista da população, segun-
do o coordenador-geral da Secre-
taria Nacional do Consumidor do
Ministério da Justiça (Senacon),
Andrey Freitas. Ao abordar os três
pontos, o técnico avalia que é
preciso de uma mudança no sis-
tema, sendo a mesma projetada
a longo prazo. “Há uma mudança
da base etária da população e,
por isso, é preciso de um ajuste
estrutural. A gente tem que pen-
sar em soluções e em como cons-
truir e manter esse sistema para
os próximos 50 anos”, avalia.

Freitas explica que, no sistema
de saúde complementar, as pes-
soas normalmente dividem os
custos do conjunto todo quando
pagam por um plano. “Normal-
mente, você faz uma distribuição
para não sacrificar as pessoas
que têm mais idade, que são as
que mais utilizam o plano, geral-
mente”. No entanto, para isso
funcionar a longo prazo, é preci-
so ter uma base de jovens, se não
maior, pelo menos igual à de ido-
sos. Segundo o coordenador da
Senacon, essa base etária, que
antes servia para financiar o sis-
tema privado, está diminuindo.

“O que vemos é a população

envelhecendo. Você está inver-
tendo essa pirâmide. Vamos ter
mais idosos do que jovens na po-
pulação brasileira nos próximos
40 anos e, com isso, um proble-
ma de financiamento do mode-
lo”, diz Freitas. Por isso, é preciso
que a forma de financiamento do
sistema de saúde privado se rein-
vente sem que os preços se tor-
nem tão elevados para evitar um
grande impacto no sistema pú-
blico de saúde.

Ações conjuntas
Além do envelhecimento, ou-

tro problema na mudança da es-
trutura etária da população brasi-
leira que atinge o sistema dos pla-
nos de saúde é a longevidade
maior dos cidadãos. “Temos que
repensar o modelo. As pessoas es-
tão vivendo mais e quanto mais
elas viverem, a frequência de con-
sultas aumentará e os exames se
tornarão mais complexos”, pon-
tua o representante da Senacon.

Uma das formas de amenizar
o impacto da mudança da base
etária da população brasileira se-
ria estimular a complementari-
dade entre setor público e setor
privado de saúde. Para Freitas,
uma visão “enviesada” dificulta
essa ação complementar entre
os sistemas. “É preciso mostrar

claramente para a sociedade essa
complementaridade entre os se-
tores público e privado de saúde.
Parece-me que há, por questões
históricas, uma separação entre
os dois”, avalia.

“Historicamente, tratamos, no
Brasil, o serviço público como al-
go destinado às pessoas de baixa
renda. Essa visão enviesada difi-
culta a complementariedade e
cria, a meu ver, uma boa parte
dos desperdícios de recursos”,
completa o coordenador da Se-
nacon. Ele diz que, atualmente,
os serviços de saúde público e
privado não conversam entre si
como deveriam. “Essa combina-
ção de esforços tem que ser me-
lhor trabalhada”, afirma.

Até porque, como Freitas aler-
ta, é possível que haja uma migra-
ção do setor privado para o públi-
co, caso os planos de saúde não
consigam oferecer boas condi-
ções ao consumidor. “Quem não
estiver sendo atendido pelo siste-
ma de saúde suplementar, tende
a migrar para o sistema público de
saúde. Ninguém vai ficar doente
em casa tomando chá”, ressalta.

Prevenção
A complementaridade entre os

setores público e privado de saú-
de também pode ser importante

para a execução de ações con-
juntas na prevenção de doenças.
“É preciso um esforço das duas
partes para informar o consumi-
dor a respeito do autocuidado,
da atenção primária com a saú-
de, da importância de vacinação.
Creio que temos que estruturar
um tipo de ação conjunta que se-
ja permanente”, indica.

Freitas chama ainda a aten-
ção para a coleta de informa-
ções sistemáticas “Precisamos,
urgentemente, de bases históri-
cas com informações abrangen-
tes sobre o setor de saúde. Te-
mos que formar uma base de
dados que sirva como funda-
mento para ações tanto do setor
público quanto do privado”,

aponta. Além de ser importante
para os gestores na formulação
de ações, o conhecimento é es-
sencial para o público. “É im-
portante que a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar tenha
um conjunto de informações
consistentes no site dela, mas é
mais importante que isso che-
gue na sociedade”, completa.

Há uma mudança da base etária da população e, por isso,
é preciso de um ajuste estrutural. A gente tem que pensar
em soluções e em como construir e manter esse sistema
para os próximos 50 anos”
Andrey Freitas, coordenador-geral da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça
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A divisão de tratamento
ao idoso de acordo com
faixa etária não é ade-
quada e prejudica o sis-

tema de saúde, explica Edgar Nu-
nes, coordenador do Núcleo de
Geriatria e Gerontologia da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Segundo ele, a forma
correta é qualificar o tratamento
segundo o grau de vitalidade, en-
tre idoso robusto e idoso frágil.

No Brasil, estima-se que a po-
pulação com 60 anos ou mais seja
de 30 milhões de pessoas, o que
representa 14% do total, confor-
me o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). É o seg-
mento populacional com maior
taxa de crescimento, acima de 4%
ao ano, devendo atingir 41,5 mi-
lhões em 2030. “O envelhecimen-
to é uma conquista, na verdade, é
a maior conquista do século. Não
é um problema. O problema é o
que é feito com o idoso e não o en-
velhecimento em si”, diz.

Para avaliar as peculiaridades
dos idosos, Nunes desenvolveu o
Índice de Vulnerabilidade Clínico
Funcional (IVCF), que examina a
condição do indivíduo e está dis-
ponível na internet para uso de
todos. “Será que o sistema de
saúde sabe diferenciar um e ou-
tro? Ele trata todos iguais. Esse é o
equívoco. O que é bom para o
idoso com muita vitalidade é pés-
simo para o idoso com muita fra-
gilidade. São organismos com-
pletamente diferentes”, afirma.

Ele vai além: “Mais de 50% dos
idosos são robustos, 30% estão ca-
minhando para a fragilidade e
apenas 20% são frágeis de fato”. O
IVCF verifica a condição do idoso
de acordo com a reserva homeos-
tática do idoso, que é a capacida-
de do organismo de se defender
das agressões dos meios interno e
externo. Também são observadas
a fragilidade e a medida da vulne-
rabilidade do organismo.

Para envelhecer com vitalida-

de, é preciso cuidar da saúde des-
de o primeiro suspiro de vida. O
sistema responsável por esse cui-
dado é a atenção primária, que
auxilia na prevenção e descoberta
precoce de doenças e males. “A
grande prevenção que nós temos
que fazer na terceira idade é a pre-
venção quaternária, ou seja, evitar
o excesso de medicamento e de
procedimentos, de tudo, como tu-
do na vida”, ensina. “Esse é o se-
gredo para viver muito, viver mais

e viver melhor”. A prevenção qua-
ternária destina-se a proteger as
pessoas em relação ao excesso de
intervenções, diagnósticos e ras-
treamento dos fatores de risco.

Na avaliação de Nunes, o ex-
cesso de tratamentos é o maior
problema do idoso, pois, provoca
o aumento de intervenções, me-
dicamentos e procedimentos. “O
lugar mais perigoso do hospital
para os idosos é o hospital, por-
que lá está cheio de médico. Cada

dia um medicamento, é um peri-
go”, frisa. No entanto, ressalta que
cada caso é um caso, de acordo
com a vitalidade do indivíduo.

A polifarmácia, como pode ser
chamado o excesso de medica-
mentos, ocorre, geralmente, com
o uso de cinco ou mais remédios
por dia e pode causar a morbi-
mortalidade. Segundo o profes-
sor, trata-se de uma pandemia,
em que, a cada três idosos, um
possui o indício. “O exagero pro-

voca prejuízo de R$ 60 bilhões por
ano: 30% do orçamento do Minis-
tério da Saúde, sendo que 50% são
considerados evitáveis”, explica.

O professor esclarece que a de-
finição por idade é motivo de gas-
tos desnecessários no Sistema
Único de Saúde (SUS) e na iniciati-
va privada. No entanto, revela que
prefere “um idoso tratado no SUS
do que na medicina privada”, pois
a saúde suplementar permite vas-
ta margem de livre escolha.

Identificação de idosos
é inadequada

O envelhecimento é uma conquista,
na verdade, é a maior conquista do
século. Não é um problema. O
problema é o que é feito com o idoso
e não o envelhecimento em si”
Edgar Nunes, coordenador do Núcleo de Geriatria e
Gerontologia da Universidade Federal de Minas Gerais

Precisamos aprender o que,
de fato, é entrega de valor e
mudarmos o modelo”
Rodrigo Tanus, CEO da Livon Saúde

Sistema atual de gestão está defasado
Hospitalização excessiva e de

alto custo, ausência de foco em
valor e falta de gestão em saúde
populacional são os três fatores
principais citados pelo médico e
CEO da Livon Saúde, Rodrigo Ta-
nus, para o crescimento insusten-
tável do custo da saúde no Brasil.
Para ele, a hospitalização excessi-
va é um dos grandes vilões do au-
mento das despesas. As interna-
ções hospitalares respondem por
55% dos gastos assistenciais. Ain-
da de acordo com ele, as interna-
ções são indicadas a fim de sus-
tentar o modelo em vigor. “Se não
desospitalizarmos o sistema, difi-
cilmente conseguiremos diminuir
os custos”, pondera.

Rodrigo afirma que não existe
um foco em valor no Brasil. Isso
acontece porque os prestadores

de serviço de saúde seguem o mo-
delo fee for service — remunera-
ção tradicional, no qual tudo que
é utilizado no atendimento é lista-
do em uma fatura.

Para especialistas, a mudança
desse tipo de modelo é uma evolu-
ção necessária a fim de garantir a
sustentabilidade do setor, já que
ele incentiva a geração de deman-
das sem levar em conta a qualida-
de do serviço. Com o modelo, os
prestadores têm uma mentalidade
de que, se gera mais procedimen-
tos, ele fatura mais. Tanus explica
que esses prestadores de serviço,
os médicos, não têm na própria
formação uma visão direcionada
para os negócios em saúde.“Preci-
samos aprender o que, de fato, é
entrega de valor e mudarmos o
modelo”, analisa.

A ausência de monitoramento
e da mensuração dos desfechos
clínicos colabora para a falta de
foco no valor. O CEO da Livon
acredita que é necessário uma
disrupção do pensamento atual
sobre o sistema. No entender dele,
a mudança tem que envolver os
prestadores de serviços, já que os
mesmos não conhecem o que é
valor em saúde. Ele explica que o
valor em saúde é o resultado clíni-
co que importa para o paciente
dividido pelo custo da assistência.
“Toda assistência, por menor que
seja, custa. Esse valor em saúde
tem que ser positivo, o que não
acontece nos dias atuais”, avalia.

A falta de mensuração de infor-
mações também não permite que
o Brasil afirme a resolutividade da
atenção primária à saúde (APS).

“Entendemos que a atenção
primária é vital. Precisamos de
atenção primária para 100% das
pessoas, mas não há como provar
essa resolutividade”, explicaTanus.
A falta de investimento em aten-
ção primária é um dos motivos da
ausência de gestão em saúde po-
pulacional. “Na conjuntura atual,
entendemos que só é possível fa-
zer isso com tecnologia”, afirma.

Ao analisar o ecossistema de
saúde para entender a lógica do
setor e quais são os diferentes pú-
blicos estratégicos, Tanus avalia
que a saúde no Brasil ainda não é
tecnológica. “A saúde no Brasil é
analógica. Ter um prontuário de
saúde não significa ter tecnologia
porque, se você tem um dado que
nãoélido,processado,elesetrans-
forma em um lixo eletrônico.”

Especialista explica que a maneira correta de distinguir o tratamento é a vitalidade do indivíduo
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A té o ano de 2014, início
da crise econômica, um
quarto da população
brasileira estava inseri-

da no sistema de saúde comple-
mentar, segundo o diretor adjunto
de Normas da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS),
Maurício Nunes. Foi o ano de pico
em número de usuários, quando
havia 50 milhões de beneficiários
no sistema. Mas, segundo Nunes,
nos últimos anos, devido à crise
econômica, houve saída de mais
de três milhões de pessoas.

O diretor adjunto da ANS afir-
ma que, atualmente, no Brasil, há
um conjunto de mudanças que
desafiam a sustentabilidade do se-
tor. Ele se refere à queda na taxa de
fecundidade, que, de acordo com
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), era
de seis filhos por mulher até 1960
e, hoje, está em 1,90. Para o espe-
cialista, o fato não pode ser desas-
sociado do aumento no número
de idosos e também da expectati-
va de vida dos brasileiros, ao mes-
mo tempo em que há uma queda
no número de pessoas economi-
camente ativas, que sustentam fi-
nanceiramente o sistema.

“Isso significa menos gente pa-
ra financiar o sistema, em um mo-
mento em que há o envelheci-
mento da população, o que leva a
um uso mais constante dos pla-
nos de saúde. Esses números po-
dem ser um alerta. Temos que
mudar o comportamento e colo-
car o foco na prevenção e no usuá-
rio”, diz Nunes.

Paradigma
De 1960 a 2018, conforme os

números apresentados pelo espe-
cialista da ANS baseados em in-
formações do IBGE, a expectativa
de vida no Brasil aumentou em 22
anos.“O que aconteceu no país foi
um grande aumento (na longevi-
dade) em pouco tempo. Alguns
países levaram mais de um século
para chegar a isso”, compara. “Se
não mudarmos o paradigma de
forma efetiva e concreta, o futuro

será um problema. Por exemplo,
no caso do Rio de Janeiro, a popu-
lação com mais de 90 vai se desco-
lar da média nacional”, frisa.

De acordo com o diretor ad-
junto da ANS, o setor de saúde su-
plementar precisa de escala, co-
mo forma de compartilhar riscos
e custos para que haja equilíbrio
aos próprios beneficiários. “Não é

possível falar em sustentabilidade
do setor sem falar em mutualismo
para redução dos custos, já que
uma pessoa, sozinha, não teria
condições de bancar os custos
dos serviços”, explica. Por esse
modelo, várias pessoas contri-
buem para que algumas pessoas
utilizem os serviços. Os beneficiá-
rios pagam uma mensalidade fi-

xa, conforme o tipo de cobertura
assistencial, a faixa etária e a rede
conveniada. Os custos da utiliza-
ção dos procedimentos são diluí-
dos pelos integrantes da carteira
da operadora de plano de saúde.

Segundo Nunes, um tratamen-
to que custe R$ 2 milhões para um
paciente com plano de saúde terá
o valor diluído por todos os usuá-

O brasileiro tem duas opções
para ter acesso a planos de saúde
complementar na velhice: mudar
os hábitos de vida, de forma a en-
frentar com mais vitalidade o futu-
ro, e fazer desde cedo uma pou-
pança para arcar com os altos cus-
tos das mensalidades cobradas
pelasoperadoras,quesobemdras-
ticamente a partir dos 59 anos.

“A maioria dos aposentados
ganha na faixa de R$ 1,5 mil men-
sais. Com a idade, a despesa mé-
dia aumenta. O plano vai ficar em
torno de R$ 800. Então, ele não se
sustenta”, explica José Cechin, su-
perintendente executivo do Insti-
tuto de Estudos de Saúde Suple-
mentar (IESS).

O fim do pacto intergeracional
— os mais jovens eram em maior
quantidade e contribuíam com
mais recursos para bancar os mais
velhos — tem efeitos também nos
cálculos dos planos particulares e
não apenas no Sistema Único de
Saúde (SUS), reforça Cechin.

“A participação dos jovens na
população vem caindo, a quanti-
dade de idosos vem aumentando
e a despesa per capita em saúde
sobe mais de um ponto percen-
tual por ano. A conta não fecha.
Temos que nos preparar ao longo
da vida”, afirma o superintenden-
te executivo do IESS.

Ele destaca que o esquema de
precificação e de reajustes dos pla-
nos ocorre de acordo com o que

acontece na vida real. Portanto, a
questão não é o preço, assinala. Ce-
chin aponta estudos de especialis-
tas norte-americanos mostrando
que “seu estado de saúde depende
de você: 20% do que a pessoa é na
velhice vêm da herança genética,
20% dependem de onde você vive e
10% são os efeitos da tecnologia
médica. O resto está relacionado à
vida saudável”, garante.

“O que vem com o envelheci-
mento? Estatisticamente falando,
maiores gastos com saúde. Esse
perfil de gastos é universal. Não
apenas no Brasil. Acontece em pe-
lo menos 14 países da União Eu-
ropeia”, ressalta. Mesmo assim,
Cechin, que foi ministro da Previ-
dência, acredita que ainda há um
imenso espaço para a indústria de
planos de saúde crescer.

Desempenho
O avanço não ocorre nesse

momento por causa do fraco de-
sempenho da economia do país,
dos baixos índices de emprego e
pela instabilidade política. “Na
incerteza, o investidor estrangei-
ro não vem para cá. Nesse cená-
rio, até mesmo a reforma da Pre-
vidência pode causar decepção
no curto prazo. Não vai mudar
nada, se a economia não crescer.
Com o mercado aquecido e am-
pliação do emprego, os planos
são vendidos”, salienta.

Cechin diz que “nunca é tarde
para se começar a ter uma vida
saudável”. Vivemos agora uma
descompressão da morbidade. O
ser humano ganhou longevidade
com qualidade. “Isso é possível.
Está ao alcance de todos nós.
Quando se perde massa muscu-
lar, o desempenho do cérebro
piora”, lembra. Mas além do pro-
blema de arcar com o custo ele-
vado das mensalidades dos pla-
nos de saúde, a população vai ter

que enfrentar outro desafio.
“Como mudar, como induzir

as pessoas a não comer uma barra
de chocolate e, sim, um pepino?”,
questiona Cechin. Primeiro, disse
ele, o conhecimento é necessário.
“Que tal mostrar a imagem dela
como é hoje e um retrato do dia
de amanhã? Acho que tem que
envolver as emoções e os fatores
que definem nossas vontades.
Aquelas vontades que não estão
sob nosso controle”, argumenta.

Ele apresenta dados, com ba-
se em estudos do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), demonstrando que, em
40 anos, até 2056, a quantidade
de pessoas entre zero e 18 anos
vai encolher mais 24%. A Popula-
ção em Idade Ativa (PIA, entre 19
e 58 anos) cairá 5,4%, enquanto
os sexagenários duplicarão, os
septuagenários triplicarão e os
octogenários quadruplicarão.

“A situação tem que ser resolvi-

da agora. Não tem saída, porque a
saúde suplementar envelheceu
bem antes, não esperou 2056 che-
gar”, afirma o executivo. Pelos da-
dos da Agência Nacional de Saúde
(ANS), entre 2000 e 2018, dobrou
o número de beneficiários dos
planos de saúde suplementar. “E
quase triplicou o total de benefi-
ciários com 80 anos ou mais. Ou
seja, a saúde suplementar já enve-
lheceu. E como efeito, suas despe-
sas cresceram 47%”, diz.

rios do plano. “É um compartilha-
mento para um fim positivo, en-
tão, o fato de a pessoa não usar o
serviço não quer dizer que ela não
será impactada, porque o impac-
to vem no reajuste do plano de
saúde”, ressalta.

Semestralidade
Há um conceito chamado de

semestralidade, que se refere à
quantidade da receita total que
cada operadora desloca para pa-
gamentos essenciais. Em 21 anos
de marco legal da saúde comple-
mentar, de acordo com Nunes,
nunca houve um ano de queda,
pois aumentam os gastos com o
envelhecimento populacional.
Ele afirma que uma das operado-
ras chegou a ter 6% de idosos na
carteira, que representavam 40%
dos custos.

Outra grande preocupação da
ANS é com a judicialização. Para

Nunes, o problema tem que ser dis-
cutido com o Poder Judiciário.
“Quando uma operadora registra
um plano junto ao órgão regulador,
tem uma composição atuarial e
um plano de cobertura que está de
acordo com o rol da Agência Nacio-
nal de Saúde Complementar. Se há
uma decisão judicial mandando a
operadora pagar o que não está no
rol, isso gera um grande impacto e
acende o alerta de sustentabilidade
do setor”, alerta.

Nunes diz que há projetos fei-
tos por operadoras com foco nos
beneficiários, com a introdução
de médico da família, que acom-
panha o paciente em todo o his-
tórico de saúde. Além disso, ele
afirma que algumas operadoras
já adotaram na residência médi-
ca a categoria de médico da famí-
lia. “Hoje, há 400 operadoras com
programas de prevenção, que
atingem 2,5 milhões de benefi-
ciários”, destaca.

Impacto da crise
foi perverso
Recessão econômica expulsou mais de três milhões de pessoas dos planos de saúde desde 2015

Não é possível falar em
sustentabilidade do setor sem falar
em mutualismo para redução dos
custos, já que uma pessoa, sozinha,
não teria condições de bancar os
custos dos serviços”
Maurício Nunes, diretor adjunto de Normas da Agência
Nacional de Saúde Suplementar

A maioria dos
aposentados ganha

na faixa de R$ 1,5
mil mensais. Com a

idade, a despesa
média aumenta. O
plano vai ficar em
torno de R$ 800.
Então, ele não se

sustenta”
José Cechin, superintendente

executivo do Instituto de Estudos
de Saúde Suplementar

Mudança de hábitos deve começar agora
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