
Mais saúde para mais brasileiros
Operadoras e governo defendem, durante o 5º Fórum FenaSaúde, o aperfeiçoamento da lei dos 
planos de saúde em prol da sustentabilidade e da ampliação do acesso à saúde suplementar

A saúde brasileira tem um grande de-
safio a superar: ampliar o acesso à 

assistência num momento de severas res-
trições no financiamento do setor. Tanto 
o sistema público, quanto o suplementar 
estão em xeque, em busca de soluções ur-
gentes. Abrir as portas de planos de saúde 
privados para mais pessoas, famílias e em-
presas é a forma mais imediata e efetiva de 
ofertar atendimento de qualidade para a 
população, ajudando também a desafogar 
o Sistema Único de Saúde (SUS).

No último dia 24, a Federação Nacional 
de Saúde Suplementar (FenaSaúde) reuniu 
as principais lideranças do setor em 
Brasília para discutir propostas voltadas 
a permitir que mais brasileiros possam ter 
um plano de saúde privado. O momento 
é de convergência tanto no diagnóstico, 
quanto nas respostas aos problemas.

É consenso entre os vários agentes da 
cadeia de saúde que, tal como está, o sistema 

enfrentará problemas crescentes. É preciso 
agir. As saídas passam pela atualização e 
pelo aperfeiçoamento do marco regulató-
rio do setor, em vigor há 21 anos, a fim de 
que se adeque melhor às novas realidades. 
“O marco regulatório criado em 1998 foi 
um avanço, pois criou um ambiente estável. 
Mas 20 anos é muito tempo e, se a realidade 
muda, é preciso que os arcabouços legais 
acompanhem”, recomenda o presidente da 
FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima.

Entre as principais sugestões da enti-
dade, que representa 15 grupos empre-
sariais responsáveis pela cobertura de 26 
milhões de beneficiários, estão a volta da 
comercialização dos planos individuais, 
hoje praticamente ausentes do mercado, 
e a modulação de coberturas, ampliando 
as opções de escolhas para quem queira 
contratar um plano de saúde. 

Como forma de conter os eleva-
dos custos do setor, também são 

sugeridos novos modelos de remuneração, 
migrando-se do sistema de pagamentos 
por procedimentos — o chamado ‘fee for 
service’ — para um modelo que privilegie 
a qualidade do atendimento prestado aos 
pacientes, ou seja, baseado no desempenho 
dos prestadores e nos resultados alcança-
dos — o ‘fee for value’. Busca-se, ainda, 
regras mais rigorosas para a incorporação 
de novas tecnologias usadas nos tratamen-
tos de saúde.

As propostas da FenaSaúde constam 
do documento “Mais Saúde: Uma nova 
saúde  suplementar para mais brasileiros”, 
divulgado durante o 5° Fórum FenaSaúde 
e disponível em bit.ly/2BRpLMe.

O propósito é ampliar o debate público 
em torno da construção de soluções para 
um sistema que, desde 2014, viu 3 milhões 
de beneficiários abandonarem suas cober-
turas em razão da crise econômica, da 
queda da renda e do desemprego.

 Temos uma legislação engessada  
e restritiva. Saímos de um mercado 
totalmente não regulamentado e,  
com a lei, mudamos para uma  
situação de regulamentação excessiva. 
O setor evoluiu, está totalmente 
seguro e agora precisa de condições 

para ampliar, competir e oferecer cada vez mais 
serviços. Precisamos reduzir custos para o setor e para o 
cidadão. Estamos abertos a sugestões e levaremos as 
demandas para a ANS e para o Congresso Nacional.” 
LUIZ HENRIQUE MANDETTA 
Ministro da Saúde 

AMPLIAÇÃO DO ACESSO É POSSÍVEL

Foco na prevenção e não na doença
Mudanças estruturais suscitam iniciativas voltadas a conter custos e melhorar atendimento

A saúde passa por mudanças estruturais 
que exigem novas formas de organi-

zar a assistência para garantir o acesso de 
mais pessoas a atendimentos de qualidade. 
São elas: o aumento da população idosa, a 
maior longevidade, a prevalência de doenças 
crônicas e a incorporação cada vez mais mas-
siva de tecnologia aos tratamentos.

Para fazer frente esta realidade, não 
será suficiente apenas aperfeiçoar leis e 
adequá-las ao momento atual. Será preciso 
também promover uma verdadeira trans-
formação assistencial e cultural, dando 
ênfase à prevenção e não à doença, como 
acontece hoje.

O foco na Atenção Primária à Saúde 
ganhou status de prioridade mundial 

Luiz Henrique Mandetta fala dos
prejuízos para a saúde causados por 
uma regulamentação engessada

 A volta dos planos individuais depende 
de mais liberdade de mercado, com 
regras sujeitas a auditorias e à análise da 
ANS. Nos últimos anos, os reajustes não 
cobriram a variação dos custos médicos  
e assistenciais, é uma conta que não 
fecha. Mas a parte boa é que 80% dos 

beneficiários se dizem satisfeitos com seu plano de saúde, 
que é o terceiro item de desejo dos brasileiros. Ou seja, 
quem tem gosta e aprova; quem não tem quer ter.”
VERA VALENTE
Diretora executiva da FenaSaúde

 O diagnóstico sobre os desafios da 
saúde suplementar é cada vez mais 
consensual. Une operadoras, 
contratantes, reguladores, legisladores, 
beneficiários e, de forma crescente, 
prestadores de serviços. Este consenso 
nos diz que, do jeito que está, não é 

possível continuar. É hora de congregarmos esforços, 
construir pontes e firmar alianças, com um único intuito: 
permitir que mais pessoas tenham seu plano de saúde.”
JOÃO ALCEU AMOROSO LIMA 
Presidente da FenaSaúde 

 É necessária a atualização da  
lei dos planos de saúde. Precisamos 
liderar e provocar o Congresso  
sobre essa questão, que encontra  
eco entre os parlamentares. O nosso 
Legislativo é reformador e pode,  
sim, abraçar a matéria de mudança  

no marco regulatório da saúde. Por isso, é importante a 
disposição e participação da sociedade e do setor  
neste momento.”
ROGÉRIO MARINHO 
Secretário Especial da Previdência Social do  
Ministério da Economia
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FenaSaúde defende mais 
opções de escolha, com planos 

adequados a cada pessoa

nas ações de saúde há 40 anos, com a 
Declaração de Alma-Ata. Mas a promo-
ção da saúde e a prevenção de enfermi-
dades ainda não desfrutam da ênfase que 
deveriam dispor. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, com cuidados preven-
tivos é possível resolver até 80% das 
demandas de saúde.

Também está no radar o combate a 
fraudes e desperdícios, ou seja, abusos 
e utilizações excessivas dos serviços que 
drenam recursos cada vez mais escassos 
dos sistemas de saúde. O desafio é contro-
lar custos com tratamentos que tendem 
a ser crescentes e que, tradicionalmente, 
superam a variação dos índices gerais de 
inflação em todo o mundo.

Participantes do 5º Fórum FenaSaúde sugerem iniciativas que abrem as portas  
da saúde suplementar e também ajudam a desafogar a procura pelo SUS
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