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MAIS SAÚDE
para mais pessoas

C
ontar com a segurança 
de um plano de saúde é o 
terceiro item mais dese-

jado pelos brasileiros, atrás ape-
nas de casa própria e educação, 
segundo pesquisa realizada nes-
te ano pelo Ibope e pelo Instituto 
de Saúde Suplementar. Mesmo 
assim, cerca de três milhões de 
pessoas tiveram de abrir mão 
desse bem nos últimos quatro 
anos em função da estagnação 
econômica e do aumento do de-
semprego.

Hoje, mais de 162 milhões de 
brasileiros (70% da população) re-
correm exclusivamente ao SUS 
(Sistema Único de Saúde), que, 
também em função da recessão, 
sofre com a falta de investimentos 
e a redução do número de leitos. 
A realidade é que há um enorme 
contingente de pessoas que hoje 
não consegue manter a cobertu-
ra de um plano privado nem ser 
atendido pelo sistema público.

O diagnóstico sobre a situação 
da saúde no Brasil é claro: ampliar 
o acesso à saúde suplementar é 
crucial para desafogar o SUS. E 
um dos caminhos para mudar a 
realidade atual é ampliar a oferta 
de produtos, com opções de pla-
nos mais adequados às necessi-
dades individuais e à capacidade 
financeira do beneficiário.

Para debater soluções que 
tornem os planos de saúde mais 
acessíveis, a Federação Nacional 
de Saúde Suplementar (FenaSaú-
de) apresentou, no último dia 24, 
a agenda “Mais Saúde: Uma nova 
saúde suplementar para mais bra-
sileiros”. Isso aconteceu durante o 
5º Fórum FenaSaúde, realizado pe-
la primeira vez em Brasília, com a 
participação de representantes do 
setor, do governo, do Legislativo, 
do Judiciário, dos beneficiários e 
de especialistas.

“A agenda de proposta é 
extensa e vem sendo debatida 

FenaSaúde propõe medidas para tornar a saúde suplementar 
mais acessível aos brasileiros e desafogar o SUS

abertamente há anos com a so-
ciedade. E há um consenso cada 
vez maior que do jeito que está 
não pode ficar”, afirma João Al-
ceu Amoroso Lima, presidente 
da FenaSaúde, que representa os 
maiores grupos de operadoras 
de saúde privada do país.

Além da perda do número de 
beneficiários, as operadoras en-
frentam o contínuo aumento do 
uso e das despesas com serviços 
médicos e hospitalares _alta real 
de 21%, já descontada a inflação, 
desde 2014.

Vários fatores explicam esse 
crescimento: o envelhecimento 
da população brasileira, a falta 
de critérios rigorosos para in-
corporação de novas tecnolo-
gias, fraudes, desperdícios, além 
de um modelo de remuneração 
que ainda privilegia o volume de 
procedimentos realizados, o que, 
muitas vezes, incentiva o uso des-
necessário de serviços de saúde.

Segundo Amoroso Lima, as 
propostas apresentadas não são 
novas, mas o contexto é. Ele res-
salta que todo o setor _operado-
ras, contratantes, beneficiários 
e, cada vez mais, os prestadores 
de serviços _sabe que é preciso 
rever procedimentos e tornar o 
sistema mais eficiente para dar 
mais saúde para mais pessoas e 
garantir o equilíbrio econômico-
-financeiro dos contratos.

Presente ao evento, o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandet-
ta, reforçou a necessidade de apri-
morar a legislação para ampliar a 
oferta de planos de saúde e, assim, 
permitir que parte da população 
deixe de recorrer exclusivamente 
do SUS. Ele lembrou que o artigo 
196 da Constituição Brasileira de-
fine que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado. “Mas, sem a 
iniciativa privada, essa máxima 
constitucional de atender a tanta 
gente é praticamente impossível 

É hora de congregar 
esforços, construir 

pontes e firmar alianças, 
sempre a favor da saúde

João Alceu Amoroso Lima,
presidente da FenaSaúde

Acho a lei 
extremamente 
engessante, 
extremamente 
restritiva
Luiz Henrique 
Mandetta,
ministro da Saúde

Alessandro Dias/Estúdio Folha

• Novas opções de planos para atender 
diferentes necessidades individuais e 
capacidade de pagamento

• Voltar a ofertar planos individuais

• Ampliar investimentos em atenção 
primária à saúde

• Intensificar o combate a fraudes e 
desperdícios

• Novos modelos de remuneração 
baseados em melhores desfechos para o 
paciente, com menores custos

• Critérios mais rigorosos para 
incorporação de novas tecnologias

Cai o número de bene�ciários de 
planos de saúde (em milhões)
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ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE PLANOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

O QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO

67%

19% 15%

REAJUSTE MONITORADO
Os planos individuais terão reajustes definidos 
caso a caso, a partir da variação dos custos 
assistenciais de cada operadora, submetidos a 
auditoria e à análise da ANS

MODULAÇÃO DAS COBERTURAS
Novas opções de segmentação:
•Ambulatoriais (só consultas,
só exames ou ambos)
•Terapias
• Hospitalares, com 
urgência e emergência
Mecanismos financeiros 
de contenção de custos:
•Coparticipação (o beneficiário arca com 

uma parte dos gastos com
consultas e procedimentos)
•Franquia (simples e agregada anual: o 
beneficiário assume os gastos com 
consultas e procedimentos até determi-
nado valor. Acima desse valor, as 
despesas ficam com a operadora)

MUDANÇA NAS REGRAS DE 
REAJUSTE ACIMA DOS 60 ANOS
Hoje, o último aumento por faixa 
etária permitido é aos 59 anos, já 
que a legislação do setor proíbe 
reajustes diferenciados após os 60 anos. 
A proposta é diluir esse reajuste 
ao longo dos anos

REAJUSTES

Planos coletivos
O reajuste dos planos 
coletivos com mais de 29 
beneficiários é definido 
com base na livre 
negociação entre operado-
ras e os grupos 
contratantes (empresas, 
fundações, associações etc)

e os reajustes 
autorizados
pela ANS
foram de

155%

Desde 2008,
os gastos 
assistenciais 
aumentaram 

189%

Planos individuais
A ANS define um 
percentual máximo
de reajuste para os 
planos médico-
hospitalares
individuais

15

Desde o início da 

vigência da Lei nº 

9.656/98, a ANS 

passou a regular 

todos os planos 

de saúde. 
PROPORÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS
POR TIPO DE
CONTRATAÇÃO

coletivo
empresarial

individual
ou familiar

coletivo
por adesão
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NOVA REALIDADE
Legislação precisa se adequar à

Excesso de regulação engessa o 
setor e dificulta a possibilidade 
de as operadoras de saúde 
oferecerem mais opções de planos

F
oram inúmeros os avan-
ços alcançados graças à lei 
9.656, de 1998. Antes de a 

lei entrar em vigor, a saúde su-
plementar praticamente não era 
regulada no Brasil e, portanto, não 
havia uma declaração clara dos 
direitos e deveres tanto das ope-
radoras como dos beneficiários.

Agora, mais de 20 anos de-
pois, a legislação precisa se ade-
quar à nova realidade brasileira: 
as pessoas estão vivendo mais e 
necessitam de assistência mé-
dica por mais tempo, as novas 
tecnologias são caras e impac-
tam diretamente os custos dos 
serviços prestados, e a redução 
dos salários e dos empregos tem 
deixado milhões de pessoas sem 
a cobertura dos planos privados.

“Em duas décadas, a expecta-
tiva de vida aumentou sete anos 
e a população com mais de 60 
anos dobrou. Isso é uma boa no-
tícia, mas, se a realidade muda , é 
preciso que os arcabouços legais 
acompanhem e se adequem à nova 
realidade, sob pena de sermos en-
golidos”, afirma João Alceu Amoro-
so Lima, presidente da FenaSaúde.

Uma das propostas apresen-
tadas pela entidade durante o 5º  
Fórum FenaSaúde é viabilizar a 
volta da oferta de planos de saúde 
individuais, que hoje represen-
tam apenas 19% do mercado, mas 
são uma opção para as pessoas 
que, ao perder seus empregos, 
deixaram de contar com a cober-
tura dos planos empresariais.

Hoje, os planos individuais têm 
o reajuste fixado pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS). 
Desde 2008, os índices autorizados 
pela agência (155%) ficaram abaixo 
dos custos médicos (189%). Com 
isso, as operadoras pararam de 
ofertar essa opção no mercado.

A proposta é que o reajuste 
passe a ser definido caso a caso, 
com base nos custos de cada ope-
radora, com auditoria e análise da 
ANS. “A ANS continuará partici-
pando do processo. E precisamos 
lembrar que hoje há uma gran-
de concorrência no setor e que 
a regra da portabilidade permite 
ao beneficiário trocar de plano 
sempre que se sentir prejudicado”, 
afirma Vera Valente, diretora-exe-
cutiva da FenaSaúde.

A FenaSaúde também colocou 
em discussão a possibilidade de 
diversificar e ampliar os tipos de 
cobertura que hoje podem ser dis-
ponibilizados pelas operadoras. De 
acordo com a proposta, o beneficiá-

rio poderia optar por novas opções 
de segmentação: ambulatoriais (só 
consultas, só exames ou ambos), 
exclusivos para terapias; e hospi-
talares, com urgência e emergência.

Vera Valente deixou claro que 
essas mudanças só valerão para 
os novos contratos. “O que quere-
mos é poder oferecer algum tipo 
de cobertura a quem hoje está 
sem nenhuma, a quem hoje só 
pode contar com o SUS.”

Rogério Marinho, secretário 
especial da Previdência Social do 
Ministério da Economia, lembrou 
que cabe ao setor provocar o Con-
gresso para corrigir as distorções 
da legislação atual e também de-
fendeu a proposta de colocar a seg-
mentação dos planos em discussão. 
“Existem clínicas populares que 
estão espalhadas pelas periferias 
e que competem com os planos de 
saúde, que são regulados”.

As clínicas populares também 
foram citadas por Rogério Sca-
rabel, diretor de Normas e Ha-
bilitação de Produtos da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). “Por que não trazer essas 
pessoas para os planos de saúde, 
que são regulados? É preciso aten-
der a vontade da sociedade, que é 
ter um plano de saúde”, ressaltou.

O ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, lembrou que a lei 
9.656 teve o mérito de regular o se-
tor, mas que agora é preciso rever 
excessos, já que, segundo ele, a re-
gulação define “até a cor da cadeira.”

“Do meu ponto de vista, acho 
a lei extremamente engessante, 
extremamente restrititiva. Num 
país de tantas assimetrias, pre-
cisamos ter alguns olhares mais 
personalizados”, sugeriu.

É preciso ampliar 
a participação 

do setor privado 
na execução 
de políticas 

nacionais de 
saúde

André Medici,
economista sênior em 

Saúde do Banco Mundial

É preciso 
atender a 
vontade da 
sociedade, que 
é ter um plano 
de saúde
Rogério Scarabel,
diretor de Normas e 
Habilitação de Produtos 
da ANS

As leis, normas e regulações 
funcionam para proteger os di-
reitos dos cidadãos, mas mui-
tas vezes acabam tendo o efeito 
inverso. É essa a avaliação do 
secretário especial de Previ-
dência Social do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho, em 
relação ao Estatuto do Idoso.

 “Os aumentos hoje estão 
concentrados quando a pessoa 
faz 59 anos e isso acaba expulsan-
do o segurado do sistema, pois é 
um reajuste muito pesado.”

Fernando Meneguin, diretor 
do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Minis-
tério da Justiça, lembrou que algu-
mas leis têm efeito bumerangue.

Atualmente, há dois tipos de 
reajuste: um anual, que ocorre 
pela variação dos custos no pe-
ríodo, e outro por faixa etária. 
Marinho defende maior escalo-
namento do reajuste por idade. 

Uma sugestão é diluir o aumen-
to hoje feito de uma só vez, quando 
o beneficiário completa 59 anos. 

Num exemplo hipotético, se hoje 
um reajuste de 40% é aplicado a 
quem completa essa idade, no novo 
desenho ele poderia ser dividido 
em altas de 10% aos 59, 10% aos 64, 
10% aos 69 e 10% aos 74.

A proposta de alterar a le-
gislação já foi discutida no Con-
gresso, mas não avançou.Mari-
nho, que era deputado federal 
e relator da matéria na época, 
acredita que agora o cenário é 
mais favorável a uma discussão 
mais equilibrada.

Escalonamento evitaria reajuste concentrado

Fotos Alessandro Dias/Estúdio Folha

Não adianta 
fazermos leis 
que tenham 
um efeito 
bumerangue
Fernando Meneguin,
diretor do 
Departamento de 
Proteção e Defesa 
do Consumidor do 
Ministério da Justiça 
e Segurança Pública

Se você impede o 
aumento a partir dos 
60 anos, é evidente que 
pessoas de outras idades 
vão ser penalizadas
Rogério Marinho,
secretário especial da Previdência Social 
do Ministério da Economia

Fonte: Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS)
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SUSTENTÁVEL
Setor precisa ser

Adoção de novos modelos de remuneração e regras rigorosas para a incorporação de 
novas tecnologias são essenciais para o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos

Ao apresentar a agenda “Mais 
Saúde: Uma nova saúde suplemen-
tar para mais brasileiros”, durante 
o 5º Fórum FenaSaúde, em Brasília, 
o presidente da entidade, João Al-
ceu Amoroso Lima, ressaltou que 
a ideia é iniciar um debate sobre 
as principais propostas da forma 
mais transparente possível e en-
volvendo toda a sociedade. “Não 
há nenhum projeto de lei pronto, 
nenhum documento secreto. A 
saúde suplementar está na pauta 
e queremos dar nossa contribuição 
para esse debate”, afirmou.

As discussões estão adianta-
das, segundo Rogério Scarabel, 
diretor de Normas e Habilitação 
de Produtos da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). Ele 
afirma que a agência atua com 
todo o setor para identificar 
quais os principais problemas 
nas regras atuais e o que é pos-
sível fazer para aprimorá-las. 
“É preciso sempre avaliar o 

Mudanças devem 
ser feitas com 
transparência e diálogo

U
m dos maiores desafios das 
empresas de saúde suple-
mentar é o de conseguir o 

equilíbrio econômico-financeiro 
para garantir a qualidade e a ma-
nutenção dos serviços prestados à 
população. Não tem sido fácil: des-
de 2014, o número de beneficiários 
dos planos de saúde caiu 6% e as 
despesas médicas subiram 52%.

Uma das razões para o aumento 
dos custos é o crescimento do uso 
dos planos de saúde, com alta de 17% 
nos últimos quatro  anos, puxada 
pelo atual sistema de remunera-
ção dos prestadores de serviço, o 
chamado “fee for service”, ou paga-
mento por procedimento.

Nesse modelo, a remuneração 
dos prestadores está diretamen-
te relacionada à quantidade de 
procedimentos realizados, como 
exames, intervenções e cirurgias. 
Quem oferta o serviço gera sua 
própria demanda, o que tende a 
impulsionar um círculo vicioso. 
Na prática, há um incentivo à 
realização excessiva de procedi-
mentos, que alimenta a sobreuti-
lização e gera desperdício.

Para enfrentar essa questão, 
e em consonância com o que vem 
sendo tentado em todo o mundo, 
a FenaSaúde propõe a adoção de 
novos modelos de remuneração 
dos prestadores, que incentivem 
a melhoria da qualidade dos aten-
dimentos e leve em consideração 
os melhores desfechos para o pa-
ciente, com menores custos.

Para Arminio Fraga, fundador 
do Instituto de Estudos para Políti-
ca de Saúde (IEPS) e ex-presidente 
do Banco Central, é preciso avaliar 
e medir as alternativas de modelos 
de remuneração, pois não existe 
uma solução única. Fraga mostrou  
uma visão otimista para o setor 
de saúde suplementar. “Quando 
se estuda saúde, dá muito medo 
da expressão custos explosivos, 
que é muito recorrente mas tem 
um lado que é preciso ver e que é 
fundamental, trata-se de um setor 
que gera muita inovação e é fun-
damental para o país.”

Há uma convergência de todo 
o setor no sentido de que é preciso 
rever procedimentos e aumentar 
a eficiência para reduzir custos, 
segundo André Medici, econo-
mista sênior do Banco Mundial.

“É um bom momento para a 
discussão de avanço do setor com 
todos os agentes envolvidos. Ve-
jo muita convergência e diálogo 
em uma pauta positiva”, ressaltou 
Márcio Lago Porto, pesquisador 
da Fundacão Getulio Vargas.

JUDICIALIZAÇÃO
A questão da judicialização 

também tem impactado o equi-
líbrio econômico-financeiro dos 
contratos. Sem regras rigorosas 
para a incorporação de novas tec-
nologias e a análise do impacto 
orçamentário dessas decisões, as 
pessoas têm recorrido à Justiça 
para conseguir acesso a medica-
mentos e tratamentos que, mes-
mo sendo mais caros, nem sempre 
trazem benefícios aos pacientes.

No Brasil, a judicialização na 
saúde se tornou uma prática cor-
riqueira, com ônus para todos 
os participantes do sistema. Na 
maioria das vezes, a decisão judi-
cial privilegia o pleito individual em 
prejuízo da coletividade.

De acordo com o Insper, de 
2008 a 2017 o número de deman-
das judiciais relativas à saúde au-
mentou 130%, enquanto o número 
total de processos judiciais cres-
ceu 50% no período.

Para o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça Luis Felipe Sa-
lomão, o Judiciário brasileiro passa 
por transformação que também 
pode beneficiar a saúde. “Estamos 
abandonando a ideia de só resolver 
os problemas no litígio, pela via ju-
dicial, e descobrindo outras formas 
de compor conflitos de interesse, 
como o da mediação, arbitragem e 
conciliação.”

São várias as propostas 
e devemos começar 
pelos consensos. Já 
há algumas questões 
maduras, como priorizar 
a atenção primária
Marcio Lago Couto,
pesquisador da Fundação  
Getulio Vargas

PROPOSTAS 
PARA MELHORAR 
O EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO DOS 
CONTRATOS

A CONTA QUE NÃO FECHA
Evolução do número de segurados x 
despesas e procedimentos desde 2014

INCORPORAÇÃO DE 
NOVAS TECNOLOGIAS

• Incorporação baseada 
em ATS (Avaliação de 
Tecnologias em Saúde) 
e análise de impacto 
orçamentário

• Critérios de custo-
efetividade, baseados em 
resultados e evidências 
científicas

• Agência única para 
incorporação de tecnologias 
na saúde pública e 
suplementar

COMBATE A FRAUDES E 
DESPERDÍCIOS

• Maior rigor regulatório para 
coibir e punir abusos

• Racionalização 
da assistência, de 
procedimentos e de 
tratamentos

• Coibir usos desnecessários 
e/ou excessivos dos serviços 
de saúde, para reduzir custos

NOVOS MODELOS DE 
REMUNERAÇÃO

• Combater a 
sobreutilização, incentivada 
pelo modelo fee-for-service, 
em que os prestadores de 
serviço são remunerados de 
acordo com a quantidade de 
procedimentos realizados, 
como exames, internações, 
cirurgias e materiais médicos

• Medicina baseada em 
valor:  melhores desfechos 
para o paciente com 
menores custos

ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE

• Promoção da saúde e 
prevenção de doenças

• Organização e 
hierarquização do acesso 
para melhor qualidade da 
atenção

• Acompanhamento 
médico integral e contínuo 
do paciente por equipes 
médicas

VOLTA DOS PLANOS 
INDIVIDUAIS

• Reajustes definidos a partir 
da variação dos custos 
assistenciais, com auditoria e 
análise da ANS

• Existência do mecanismo 
da portabilidade favorece 
consumidor

• Escalonamento de 
aumentos por mais faixas 
etárias

impacto econômico e social de 
qualquer mudança.”

Diretor do Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
no Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública, Fernando Mene-
guin também defende mudanças 
nas atuais regras dos planos de 
saúde, mas ressaltou que é pre-
ciso dar informações claras aos 
consumidores. “Muitas vezes, os 
consumidores não entendem os 
contratos. É preciso mostrar  por 
que isso é bom”, destacou.

“Temos hoje no país con-
vergência tanto em relação ao 
diagnóstico de que é preciso agir, 
quanto sobre as medidas que 
precisam ser tomadas. Todos, 
ou seja, operadoras, prestadores, 
contratantes, cidadãos e o pró-
prio governo, se mostram empe-
nhados em ampliar o acesso da 
população à saúde de qualidade”, 
considera Vera Valente, diretora 
executiva da FenaSaúde.

foi o aumento das 
despesas médicas 
do setor

foi o aumento dos 
procedimentos da 
saúde suplementar

É preciso levar em 
consideração a limitação 
orçamentária. A incorporação 
[de novas tecnologias]  
deve ser baseada em 
evidência e valor
Arminio Fraga,
fundador do Instituto de Estudos  
para Política de Saúde (IEPS) e  
ex-presidente do Banco Central

6%

52%

17%

foi a queda 
do número de 
beneficiários

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Fonte: FenaSaúde
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Temos hoje no 
país convergência 
tanto em relação ao 
diagnóstico de que é 
preciso agir, quanto 
sobre as medidas 
que precisam ser 
tomadas 
Vera Valente.
diretora executiva da FenaSaúde



4 DOMINGO, 30 DE ABRIL DE 2017

APRESENTA

Ateliê de produção de conteúdo para estratégia de marcas e mercado publicitário em todas as plataformas | ESTUDIO.FOLHA.COM.BR

P
riorizar a promoção da  
saúde e não apenas o 
tratamento de doenças. 

Especialistas de todas as partes 
do mundo defendem que va-
lorizar a atenção primária é a 
medida mais eficaz para conter 
os custos da assistência médica, 
melhorar a organização do sis-
tema e a qualidade da assistên-
cia prestada às pessoas.

A estratégia desse modelo 
está centrada no atendimento 
realizado por equipes multidis-
ciplinares, coordenadas, na maior 
parte das vezes, por um médico 
de família. Essa equipe faz um 
acompanhamento contínuo do 
beneficiário, orientando-o sobre 
medidas de prevenção mais ade-
quadas para o seu caso e, em caso 
de necessidade, encaminhando-o 
a outros especialistas.

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), 80% dos pro-
blemas podem ser solucionados 
na atenção primária. “A atenção 
primária traz benefícios para to-
dos os envolvidos. Ninguém quer 
ficar internado em um hospital. 
Se oferecermos às pessoas os cui-

SAÚDE
Foco 

tem de 
ser a

e não a doençaValorizar a atenção primária 
ajuda a reduzir custos da 
assistência médica e traz 

mais benefícios à população

Diretora executiva da FenaSaúde 
defende maior integração entre os 
sistemas público e privado de saúde

dados adequados, conseguiremos 
prevenir muitos males e evitar 
a sobrecarga relacionada às in-
ternações. É bom para a pessoa, 
para o hospital, para a segura-
dora, para todo mundo”, afirma 
Vera Valente, diretora executiva 

da Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde).

Segundo dados da Agência 
Nacional de Saúde (ANS), a aten-
ção primária é capaz de reduzir 
em 17% as internações e em 19% 
a procura por urgências e emer-

gências. Já o Banco Mundial esti-
ma que ações preventivas podem 
diminuir as internações hospita-
lares em cerca de 30%.

O tema entrou na pauta da 
saúde tanto no âmbito público 
como no privado.

Atualmente, 53% das opera-
doras que integram a FenaSaúde 
têm ações de promoção da saúde 
e prevenção de doenças. Desde 
2009, foram cadastrados mais 
de 1.800 programas. Embora seja 
grande o interesse das empresas 

e planos em aumentar a oferta de 
atendimento primário, ainda há 
muito a avançar: apenas 2,3 mi-
lhões dos 71 milhões de beneficiá-
rios são atendidos por programas 
de promoção de saúde e prevenção 
de riscos e doenças.

D
iretora executiva da Fe-
naSaúde, a advogada e 
engenheira Vera Valente 

defende o direito de as pessoas 
poderem escolher o plano de saú-
de mais adequado às suas neces-
sidades . Para ela, a lei 9.656/98 
precisa de aperfeiçoamentos.

Um dos objetivos do 5º Fó-
rum FenaSaúde é fazer um ba-
lanço dos 20 anos da lei 9.656/98, 
que regula os planos de saúde. O 
que pode ser melhorado?

É natural que uma lei com mais 
de 20 anos demande aperfeiçoa-
mentos: basta dizer que nossa po-
pulação idosa dobrou desde 1998. 
A lei ainda é bastante restritiva em 
relação ao que cada beneficiário 
pode contratar. O que propomos 
é ampliar as opções de escolha das 
pessoas, que poderiam contratar 
planos mais adequados às necessi-
dades e capacidades de pagamento 
individuais. A dura realidade é que o 
modelo atual fecha a porta da saúde 
suplementar para 3/4 da população.

Há um consenso de que para 
melhorar a saúde é preciso inves-
tir na atenção primária, com mé-
dicos de família e mais prevenção. 
Por que é tão difícil colocar isso 
em prática?

Acho que um dos fatores mais 
difíceis de transpor tem sido cul-
tural: a crença das pessoas de que 
a solução para sua saúde está nos 
hospitais, quando sabemos que es-
tes deveriam ser apenas para casos 

As pessoas 
têm o direito 
de poder 
escolher

de maior complexidade. O mode-
lo assistencial alimentado pelos 
prestadores, sobretudo médicos, 
só amplifica essa escolha.

O setor está investindo em 
modelos que garantam vantagens 
e bonificações às pessoas que têm 
hábitos saudáveis de vida?

A lei em vigor é restritiva em re-
lação a isso, por considerar a maio-
ria dos casos como seleção de risco, 
o que é proibido. Entendemos que 
premiar quem cuida melhor da sua 
saúde deve ser estimulado.

Como integrar os sistemas 
público e privado de saúde?

A Constituição estabelece, 
em seu artigo 199, que os siste-
mas público e privado são  com-
plementares. Devem, portanto, 
conviver e se somar – algo ainda 
mais imperativo dadas as restri-
ções fiscais atuais. É fácil perceber 
que, quanto mais pessoas tiverem 
acesso aos planos privados, menos 
indivíduos terão de recorrer ex-
clusivamente ao SUS. Num sistema 
cada vez mais carente de financia-
mento, precisamos urgentemente 

otimizar gastos e aproveitar me-
lhor, e de maneira compartilhada, 
os fatores disponíveis.

A judicialização afeta tanto o 
setor público quanto o privado. 
O quer fazer?

Quanto mais os direitos e os 
deveres de cada um estiverem 
claros e bem definidos, menor 
será a margem para recursos à 
Justiça. Portanto, regras mais ri-
gorosas, por exemplo, para incor-
poração de tecnologias ajudam a 
diminuir a judicialização. É im-

portante também, no momento 
da decisão, levar em consideração 
a natureza contratual das cober-
turas privadas e, sobretudo, que 
se delibere com base no interes-
se coletivo e não olhando apenas 
necessidades individuais.

Como está a discussão sobre  
novos modelos de remuneração, 
em substituição ao modelo de pa-
gamento por volume de serviços ?

Essa é uma discussão não 
apenas brasileira, mas mundial. 
Estamos todos buscando migrar 

de um modelo integralmente ba-
seado em pagamento dos pres-
tadores por procedimento, que 
estimula a sobreutilização dos 
serviços, para outro em que se-
jam valorizados - e remunerados 
- os resultados, ou seja, os des-
fechos para os pacientes. É certo 
que não haverá uma solução úni-
ca, mas sim um mix que mescla o 
modelo atual, a ser mantido para 
alguns tipos de procedimento, 
com o sistema por desempenho, 
com mais qualidade assistencial 
e menores custos.

OS BENEFÍCIOS DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE (APS)

Redução de

17%
das internações, devido às 
ações de prevenção

Queda de

29%
nos serviços de urgência e 
emergência

Diminuição de

30%
nos serviços de urgência e 
emergência

Fonte: ANS, OMS e Banco Mundial

Fotos Alessandro Dias/Estúdio Folha

A FENASAÚDE EM NÚMEROS

A Federação Nacional de 
Saúde Suplementar representa 

grupos de 
operadoras 

de beneficiários
milhões

15
26
36%

39%

do mercado de saúde 
suplementar do país

da arrecadação do setor

5⁰ Fórum FenaSaúde, 
realizado em Brasília


