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INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida é considerado um triunfo da humanidade e 

também um dos maiores desafios para as próximas gerações e para os sistemas de 

saúde e previdenciário do País. A proporção de pessoas acima de 60 anos cresce 

mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária. Foram necessários 100 anos 

para que o percentual de franceses com mais de 65 anos crescesse de 7% 

para14%, porém, no Brasil, este crescimento ocorreu em menos de 25 anos. 

Alguns números evidenciam a realidade que se aproxima. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), até 2025, o Brasil será o sexto País no mundo em número 

de idosos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2050, o número de homens e mulheres com mais de 80 anos poderá superar o de 

jovens. Serão 34,3 milhões de brasileiros com 70 anos ou mais. Segundo 

expectativas do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) a 

população idosa brasileira deve triplicar nos próximos 40 anos, passando de 20 

milhões, em 2010, para 65 milhões, em 2050. 

Outro estudo divulgado, em 2011, pelo BIRD revela que além do crescimento 

esperado das faixas etárias mais avançadas, nos próximos 30 anos, as famílias 

terão menos disponibilidade para cuidar dos seus idosos, em virtude da presença 

feminina no mercado de trabalho e da mudança nos valores familiares. A projeção 

do BIRD é que o número de idosos sem a atenção da família duplicará até 2020 e 

quintuplicará até 2040.  

O aumento da expectativa de vida aumenta a probabilidade de doenças crônicas e 

limitações funcionais que demandam um aumento de gastos em medicamentos, 

exames e internações. Ao controlarem suas doenças, muitos idosos levam uma vida 

independente e produtiva, mas a ausência de doença é uma premissa verdadeira 

para poucos. O conceito de envelhecimento ativo pressupõe a independência como 

principal marcador de saúde.  A capacidade funcional surge, portanto, como um 

novo padrão de saúde. 
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Com base nesse cenário, as funcionárias Elisabeth Christiane Vignol Gutierrez, 

Andrea Mitiko Goto Hanai e Raquel Chinarro Martin e Jacqueline Caballero 

Minamioka. membros da equipe do programa Saúde Ativa da SulAmérica1, se 

questionaram como criar um programa que mudasse essa realidade e garantisse 

maior qualidade de vida aos idosos segurados da carteira de saúde. Como 

queremos envelhecer? O que podemos fazer para termos uma velhice mais 

saudável e digna, sem que precisemos depender de cuidados de terceiros?  Foi com 

este propósito que, em 2008, essas funcionárias traçaram as primeiras iniciativas 

com foco na população idosa e, a partir de 2009, com um modelo já definido, a 

SulAmérica passou a oferecer o programa Idade Ativa.  

OBJETIVO DO PROJETO 

Os objetivos do Programa Idade Ativa são de conhecer a condição de saúde dos 

idosos e identificar as principais ações que potencialmente contribuam para a 

melhora da condição de saúde, manutenção da independência e autonomia, bem 

como a utilização sustentável dos serviços de saúde. 

O Programa Idade Ativa pode contribuir para que, apesar das progressivas 

limitações que possam ocorrer, os idosos tenham um envelhecimento saudável por 

meio de ações educativas, capacitação para o autocuidado e suporte em situações 

de urgência médica.  Objetiva ainda avaliar os impactos dessas ações na utilização 

dos serviços médicos e nos custos com saúde.  

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Dentro do propósito de melhorar a independência e autonomia dos idosos e 

controlar o aumento na sinistralidade da carteira de saúde, foram desenvolvidos 

vários programas, desde a identificação de fatores de risco à saúde e orientação das 

                                                           
1
 Em 1998, a SulAmérica desenvolveu as primeiras iniciativas em promoção de saúde, e em 2002 surgiu com o conceito do 

projeto “Saúde Ativa” dentro do qual passa a desenvolver todas as práticas de promoção de saúde e prevenção de doenças. 
O SulAmérica Saúde Ativa tem como base de sua estratégia a escolha de programas que tragam o equilíbrio entre as 
necessidades da população, o impacto nos custos assistenciais e a priorização de ações que tragam melhor status de saúde. 
Para saber mais visite o site http://www.sulamerica.com.br/saudeativa/ 

 

http://www.sulamerica.com.br/saudeativa/
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Faixa etária / Sexo Feminino % Masculino % Total %

De 65 a 69 anos 5.912 2,7% 4.154 1,9% 10.066 4,5%

De 70 a 74 anos 3.585 1,6% 2.522 1,1% 6.107 2,8%

 De 75 a 79 anos 2.473 1,1% 1443 0,7% 3.916 1,8%

 De 80 a 84 anos 1.469 0,7% 675 0,3% 2.144 1,0%

De 85 a 89 anos 769 0,3% 289 0,1% 1.058 0,5%

De 90 a 94 anos 301 0,1% 94 0,0% 395 0,2%

Acima de 94 anos 60 0,0% 17 0,0% 77 0,0%

Total em relação à 

carteira 14.569 6,5% 9.194 63,1% 23.763 10,7%

% em relação aos 

segurados >=65 anos

Total Individual: 221.468

61,3% 38,7% 100,0%

melhores práticas para minimizá-los, como suporte para palestras, vacinação, check-

up, até a atuação com segurados portadores de doenças crônicas já instaladas. Em 

2008, a SulAmérica já contava com mais de 20 mil segurados em acompanhamento 

em um dos programas do Saúde Ativa destinado aos pacientes portadores de 

doenças crônicas que, por sua característica, abriga uma população mais idosa. 

Precisava-se então ampliar a nossa visão e atuação uma vez que a idade, 

independente ou não da presença da doença, é por si só um risco.  

Iniciou-se a análise do perfil de saúde dos idosos utilizando dados da carteira dos 

Produtos Individuais (pessoa física) que contavam com 221.468 segurados ativos. 

Destes, 23.763 segurados tinham 65 anos ou mais, representando 10,7% do total de 

segurados ativos desta carteira.  

Tabela 1 – Distribuição dos idosos na população do Individual SP 

A Tabela 1 mostra a quantidade e representatividade por faixa etária para o sexo 

feminino, para o sexo masculino e para o total de segurados da carteira. Ao observar 

especificamente a população idosa verificou-se que mais de 80% estava na faixa 

entre 65 a 70. Pode-se observar ainda que, neste grupo, a quantidade de homens 

(38,7%) era na média menor que a de mulheres (61,3%), bem como a sua redução 

de acordo com a faixa etária (Tabela 1 e Gráfico 1).  
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 Gráfico 1 – Representatividade por sexo e faixa etária na Carteira do Individual em SP 

 

É fato que as mulheres vivem mais que do os homens em todas as sociedades e 

isso fica evidenciado nesta população. Também é possível verificar o aumento das 

quantidades, tanto de segurados que tiveram ao menos uma internação, quanto da 

média de diárias hospitalares no período analisado, conforme o aumento da faixa 

etária (Tabela 2). 

Faixa etária Segurados % Qtd 

internados

% Qtd média de 

diárias

De 65 a 69 anos 10.066 42,4% 1.530 15,2% 8,1

De 70 a 74 anos 6.107 25,7% 1.036 17,0% 9

 De 75 a 79 anos 3.916 16,5% 791 20,2% 11,3

 De 80 a 84 anos 2.144 9,0% 459 21,4% 11,2

De 85 a 89 anos 1.058 4,5% 274 25,9% 17,6

De 90 a 94 anos 395 1,7% 93 23,5% 21,3

Acima de 94 anos 77 0,3% 26 33,8% 30,5

Total 23.763 100,0% 4.209 17,7% 10,3  

Tabela 2 – Quantidade de segurados com ao menos uma internação e quantidade média de diárias. 

Outro ponto interessante foi relativo aos principais motivos de atendimento médico. 

O Gráfico 2 mostra a representatividade das doenças na utilização dos serviços de 

saúde, considerando frequência e custo médio por CID-10 (Classificação 

Internacional de Doenças) 2. As mais impactantes foram as doenças do aparelho 

cardiocirculatório (Grupo I), as neoplasias (Grupo C-D) as doenças osteomusculares 

(Grupo M) e as doenças nos olhos e anexos (Grupo H), corroborando com os dados 

do Ministério da Saúde.  Em menor escala de representatividade aparecem as 

doenças respiratórias (Grupo J) as doenças do aparelho geniturinário (Grupo N), 

                                                           
 

 

2
 Classificação Estatística Internacional de Doenças e problemas Relacionados à Saúde, aprovada pela Organização Mundial 

da Saúde – OMS, 10ª revisão.  
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GRUPO Descrição Valor Pago

*Quantidade 

de Segurados 

no Grupo CID

Custo médio do 

segurado no 

Grupo CID

%**

A - B                                                                                                                                                                                                                                                          DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS                                                                                                                                                                                                                             1.446.454,99        3.756                      385,11                       18%

C - D1                                                                                                                                                                                                                                                         NEOPLASIAS (TUMORES)                                                                                                                                                                                                                                           13.128.582,37      3.933                      3.338,06                    19%

C - D2                                                                                                                                                                                                                                                         DOENÇAS DO SANGUE E TRAST IMUNITÁRIOS                                                                                                                                                                                                                          427.070,41           494                         864,52                       2%

E                                                                                                                                                                                                                                                              DOENÇAS ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS                                                                                                                                                                                                                 1.871.661,78        5.931                      315,57                       28%

F                                                                                                                                                                                                                                                              TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS                                                                                                                                                                                                                          596.453,86           1.603                      372,09                       8%

G                                                                                                                                                                                                                                                              DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO                                                                                                                                                                                                                                     3.458.247,69        1.991                      1.736,94                    10%

H                                                                                                                                                                                                                                                              OLHO E ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                  4.747.132,35        11.258                    421,67                       54%

I                                                                                                                                                                                                                                                              DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO                                                                                                                                                                                                                               20.252.157,75      12.540                    1.615,00                    60%

J                                                                                                                                                                                                                                                              DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATORIO                                                                                                                                                                                                                               8.556.719,62        6.406                      1.335,74                    31%

K                                                                                                                                                                                                                                                              DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO                                                                                                                                                                                                                                  5.282.131,72        5.332                      990,65                       25%

L                                                                                                                                                                                                                                                              DOENÇAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO                                                                                                                                                                                                                         1.266.160,39        4.845                      261,33                       23%

M                                                                                                                                                                                                                                                              DOENÇAS DO SISTEMA  OSTEOMUSCULAR                                                                                                                                                                                                                              11.284.315,15      8.902                      1.267,62                    43%

N                                                                                                                                                                                                                                                              DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO                                                                                                                                                                                                                              6.398.772,97        8.155                      784,64                       39%

O                                                                                                                                                                                                                                                              GRAVIDEZ, PARTO E PUERPÉRIO                                                                                                                                                                                                                                    661.775,12           420                         1.575,66                    2,0%

P                                                                                                                                                                                                                                                              AFECÇÕES NO PERÍODO PERINATAL                                                                                                                                                                                                                                  42.321,94             28                           1.511,50                    0%

Q                                                                                                                                                                                                                                                              MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS, DEFORM E ANOM CROMOS                                                                                                                                                                                                                  259.458,48           230                         1.128,08                    1,10%

R                                                                                                                                                                                                                                                              SINAIS, SINTOMAS E ACHADOS ANORMAIS EM EXAMES                                                                                                                                                                                                                  4.322.390,32        7.550                      572,50                       36%

S - T                                                                                                                                                                                                                                                          TRAUMATISMOS, INTOXICAÇÃO (CAUSAS EXTERNAS)                                                                                                                                                                                                                    5.540.939,14        4.546                      1.218,86                    22%

V - W - X, Y                                                                                                                                                                                                                                                   CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE                                                                                                                                                                                                                     351.063,83           236                         1.487,56                    1,13%

Z                                                                                                                                                                                                                                                              ROTINA MÉDICA - ACOMPANHAMENTO / PREVENÇÃO                                                                                                                                                                                                                     4.164.308,13        8.443                      493,23                       40%

Total 94.058.118,01  20928

rotina médica (Grupo Z) e sinais e sintomas (Grupo R). Os dados referentes ao 

agrupamento por CID-10 estão evidenciados na Tabela 3. 

  Gráfico 2 – Representatividade das doenças na utilização dos serviços de saúde  

 

Tabela 3 – Representatividade das doenças na utilização dos serviços de saúde3
 

                                                           
3
 * Dos 23.763 segurados estudados, 20.928 tiveram ao menos uma conta médica com CID identificado no 

período.  Importante ressaltar que cada segurado foi contado apenas uma vez em cada grupo de CID, mesmo 
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Decidiu-se iniciar o programa com uma amostra randomizada dessa população que 

representasse estatisticamente o perfil do grupo. Foram selecionados 2.375 

segurados (10% do total), sendo destes 63% (1.507) mulheres e 37% homens (868). 

Os segurados com 70 anos ou mais representavam 57,6%.  

Como até aquele momento a SulAmérica não havia encontrado no mercado 

nenhuma empresa prestadora de serviço especializada na atuação com idosos, 

iniciou-se a operação com três empresas que atuavam na área de assistência 

domiciliar (Home Care) e monitoramento de doentes crônicos. Todas as 

experiências no início da atuação foram de extrema importância para o 

amadurecimento e estabelecimento das diretrizes do programa. 

O PROGRAMA IDADE ATIVA  

O Programa Idade Ativa iniciou-se em janeiro de 2009, na cidade de São Paulo e 

com um público alvo de clientes ativos no seguro saúde da carteira do Plano 

Individual (pessoa física) com idade a partir de 65 anos. Foram excluídos os 

segurados internados em hospital ou no domicílio, devido à complexidade dos casos 

que excedia a abrangência das ações do programa. Foram excluídos também os 

segurados que já participavam de outros programas do Saúde Ativa. Todos os 

selecionados foram convidados a participar do programa por meio do envio de uma 

carta convite, seguido de uma ligação telefônica para apresentação e detalhamento 

do programa. A participação foi voluntária e sem custo ao participante. 

                                                                                                                                                                                     
que ele tenha sido atendido mais de uma vez pelo mesmo motivo. Porém se ele foi atendido com um CID 

diferente ele será considerado também no novo grupo de CID. Por exemplo: Sr João foi diagnosticado com 

hipertensão (Grupo I) e ao longo do ano, ele teve outros dois atendimentos com um quadro de pneumonia 

(Grupo J). Neste caso ele é considerado uma vez em cada grupo.  

** %: Demonstra a representatividade de segurados no Grupo de CID especificado, em relação aos 20.928 

segurados que tiveram ao menos uma conta médica com CID. 
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Para a implantação do novo programa foram definidos, pela equipe SulAmérica, 

alguns parâmetros e premissas conforme abaixo:  

 Método para monitoramento da operação: padronização dos dados, 

frequência de envio e ferramenta com que tais dados serão trocados entre a 

SulAmérica e Prestador em cada fase do processo, envolvendo o envio de 

casos novos, implantação, evolução, análise de resultados.  

 Definição sobre quais profissionais farão o acompanhamento bem como sua 

frequência.  

 Instrumentos para avaliação do perfil de risco à saúde e estabelecimento do 

plano de ação no qual foram priorizadas as orientações em saúde 

 Estabelecimento de indicadores para o controle de qualidade.   

 Metodologia de análise dos resultados  

Já para os prestadores de serviços contratados pela SulAmérica, as 

responsabilidades foram: 

 Levantar o perfil de risco do segurado, estabelecer plano de ação e atuar na 

prevenção e promoção da saúde, capacitando os segurados, seus familiares 

e cuidadores para a adoção de um estilo de vida mais saudável reforçando as 

orientações do médico. Este trabalho é realizado por enfermeiros através de 

contatos mensais presenciais e/ou por telefone, conforme o risco e a 

necessidade e pelo tempo necessário para que os objetivos estabelecidos 

sejam atingidos. O programa prevê a participação de equipe multidisciplinar 

composta por nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, 

médico e assistente sociais, atuando diretamente com o segurado ou 

orientando a enfermeira gestora do caso.  

 Disponibilizar call center 24 horas com a finalidade de prestar orientação 

médica por telefone e manter equipe de apoio para atendimento emergencial 

e remoção para um serviço de saúde especializado, quando necessário.  
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 Orientar o participante na busca de médicos da rede de prestadores conforme 

necessidade. 

DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SAÚDE DO IDOSO  

O programa foi desenvolvido priorizando o cuidado integral e nos princípios da 

Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). Trata-se de uma avaliação realizada por uma 

equipe multidisciplinar com enfoque nas condições clínicas, psíquicas e sociais da 

pessoa idosa, com o objetivo de planejar o cuidado e o acompanhamento ao longo 

prazo. Utilizamos ainda como base o caderno de Atenção Básica proposto pela 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) do Ministério da Saúde.   

Os instrumentos utilizados foram: 

 Autopercepção da saúde: Opinião do idoso sobre sua própria saúde, 

classificando-a em uma escala de ótima a péssima, podendo responder 

não sabe. A auto percepção da saúde é considerada um preditor da 

incapacidade funcional e da mortalidade. Pessoas com pior percepção do 

estado de saúde têm maior risco de morte em comparação com as que 

relatam saúde excelente. 

 Atividades de Vida Diária (AVD): Optamos pela Escala de Barthel4 para 

avaliação do potencial funcional do indivíduo. Este teste mede o grau de 

assistência exigido, em dez atividades como alimentação, higiene pessoal, 

vestir-se e andar.  

 Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD): Demos preferência a 

Escala de Lawton5 que compreende a habilidade do idoso para administrar 

o ambiente onde vive como usar telefone, transporte e fazer compras.  

                                                           
4
 Barthel: Instrumento amplamente usado no mundo desenvolvido por D.W. Barthel em 1965, para a avaliação da 

independência funcional e mobilidade do idoso na realização de dez atividades básicas de vida como banho, alimentação, 
vestir e andar. 
 
5
 Lawton: Escala para avaliar as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), elaborada por Lawton e Brody em 1969, 

com oito atividades: uso de telefone, fazer compras, preparo de refeição, fazer faxina, lavar roupa, usar meio de transporte, 

tomar medicações e controle financeiro. 
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 Risco de queda: Utilizamos o Timed Up & Go6 (TUG). A prevenção da 

queda é essencial para diminuir a morbidade, a mortalidade e os custos 

hospitalares. Pessoas idosas costumam sofrer queda com maior 

frequência, que pode ocorrer por declínio das funções fisiológicas tais 

como visão, audição, locomoção ou ser sintoma de alguma doença 

especifica.  

 Risco no domicílio: Consiste em avaliar a segurança da casa em relação 

ao tipo de piso, presença de tapetes e escada e utensílios (ex. barras de 

apoio nos banheiros, dentre outros). Ambientes inadequados contribuem 

para diminuição da capacidade funcional do idoso e, por isso, o programa 

contempla a orientação para modificações que possam tornar a casa mais 

conveniente às suas limitações, procurando garantir-lhe o máximo de 

independência e segurança possíveis. 

 Avaliação nutricional: Para avaliar o risco de desnutrição no idoso 

aplicamos um questionário que aborda além das condições clínicas como 

perda de apetite, problemas na mastigação, perda de peso, índice de 

massa corpórea (IMC), mobilidade e o estado neurológico, a frequência e 

a qualidade das refeições.  

 Sentidos: Estima-se que 50% dos indivíduos idosos tenham deficiência 

auditiva e/ou visual que podem levar ao isolamento social e podem ser 

fatores importantes para o risco queda, conforme explanado 

anteriormente. 

o Acuidade visual: questionamento ao idoso quanto à dificuldade para 

dirigir, ver TV ou fazer qualquer outra atividade de vida diária devido a 

                                                           
6
 Timed Up & Go: teste de mobilidade e equilíbrio. Mede o tempo, em segundos, que o idoso leva para levantar de uma 

cadeira, andar três metros, retornar e sentar. O tempo para realização da tarefa indica o risco para queda. 
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problemas visuais. Se sim, aplica-se o cartão de Jaeger7 e se 

necessário orienta-se a procura de um oftalmologista.  

o Acuidade auditiva: utiliza-se o Teste do sussurro (Whisper8). 

 Hábito/Comportamento: Para a análise do nível de atividade física, 

utiliza-se a classificação proposta pelo IPAQ9 versão curta. Ele classifica o 

participante como ativo muito ativo, insuficientemente ativo ou sedentário. 

Avalia-se ainda se é fumante e se existe dependência no consumo de 

álcool.  

 Aspectos Sociais: O suporte e a adequação do idoso à vida familiar e 

social são fatores que contribuem para as suas condições clínicas e seu 

estado funcional. Outro fator social que também interfere na qualidade de 

vida de qualquer individuo e, principalmente, na dos idosos é a sua 

percepção de lazer. O estudo considera que “lazer” é qualquer atividade 

realizada ao menos uma vez por semana como, por exemplo, práticas de 

exercícios ou visitas a amigos ou parentes. 

 Saúde mental: São avaliadas a depressão pela Escala de Depressão 

Geriátrica Abreviada10, a função cognitiva pelo Mini Mental11 e o se o ciclo 

sono-vigília está adequado, com ou sem medicamento. 

                                                           
7
 Jaeger: teste visual que consiste na leitura de várias sentenças impressas em cartões, cujas palavras são de vários 

tamanhos-padrão.  

8
 Whisper: teste de audição. O examinador a uma distância de 30 cm, fora do campo visual do paciente sussurra uma 

questão breve e simples em cada ouvido, como: “qual é o seu nome?”. 

9
 IPAQ: International Questionaire of Physical Activity. Instrumento que classifica o nível de atividade física. Possui uma 

versão curta e uma versão longa e foi validado em diversos países incluindo o Brasil. 

10
 A Escala de Depressão Geriátrica Abreviada (YESAVAGE, BRINK et al., 1982) é indicada para screening e acompanhamento 

da Depressão em idosos. Esta escala consiste na aplicação de questionário com 15 questões dicotômicas (sim e não), 

referentes a mudanças no humor e a ocorrência de sentimentos específicos. 

11 
Mini Mental: O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) é o instrumento de avaliação cognitiva mais utilizado no mundo 

(QUALITY, 2007). Composta de 30 questões com respostas verbais e não verbais esta escala fundamenta-se na constatação 
de que as principais doenças neurológicas crônico-degenerativas afetam primeiramente a memória de curto prazo, o qual 
declina com a habilidade em executar tarefas rotineiras. 
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 Acompanhamento de Saúde: Avalia-se o acompanhamento médico, o 

acompanhamento da saúde bucal, o uso correto dos medicamentos de 

uso contínuo, a realização dos exames recomendados, além do controle 

do progresso de doenças crônicas e cronograma de vacinação. 

RESULTADOS  

Para analisar os resultados consideramos aspectos relacionados aos fatores de 

risco, a qualidade do atendimento realizado pelo prestador de serviço junto a essa 

população e aos resultados na utilização dos serviços de saúde: custo, quantidades 

de diárias de internação e de atendimento em serviços de emergência. 

NOS FATORES DE RISCO PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL  

Participaram desta análise 1.004 segurados com a finalidade de verificar se o 

programa interferira, favoravelmente ou não, nos fatores que contribuem para um 

envelhecimento saudável. Cada indicador foi classificado no início do programa e 

reavaliado anualmente, considerando segurados com o menos oito meses de 

participação. A avaliação mais recente foi realizada em agosto de 2012 e os 

resultados encontrados podem ser observados na Tabela 4 e no Gráfico 3.  A idade 

média dos participantes foi de 76 anos.  

Na avaliação inicial, podemos observar que os indicadores com maiores percentuais 

de risco foram o sedentarismo (72,5%), acompanhamento odontológico inadequado 

(53%), falta de lazer (46,6%), vacinação não atualizada (44,1%) e falta de 

acompanhamento médico (38%).  Os indicadores com menores percentuais de risco 

foram o tabagismo (4,7%), o risco de desnutrição (7,1%), suporte familiar 

inadequado (7,5%) e sono inadequado (12,1%).  

Os resultados com maiores impactos foram encontrados no acompanhamento 

médico de rotina com redução do risco em 84%. O risco do domicílio obteve uma 

redução de 72,3%, na acuidade visual com queda de 61,4% e na depressão com 

redução de 53,6%. Em relação à autopercepção da saúde, que vem ganhando um 

importante espaço nas pesquisas epidemiológicas devido à associação com 
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mortalidade e morbidade, o resultado também foi muito positivo com melhora de 

52,8%.  

Evolução

Qtd % Qtd % %

Autopercepção da Saúde Regular+Má+Péssima 229 22,8% 108 10,8% -52,8%

AVD Dependência parcial/severa/total 190 18,9% 140 13,9% -26,3%

AIVD Dependência parcial/severa/total 313 31,2% 303 30,2% -3,2%

Função Cognitiva Risco medio /alto 146 14,5% 72 7,2% -50,7%

Risco Queda Risco medio /alto 200 19,9% 181 18,0% -9,5%

Risco Domicílio 249 24,8% 69 6,9% -72,3%

Risco Desnutrição 89 8,9% 97 9,7% 9,0%

Acuidade visual Inadequada 166 16,5% 64 6,4% -61,4%

Acuidade auditiva Inadequada 158 15,7% 105 10,5% -33,5%

Atividade fisica Sedentário 728 72,5% 519 51,7% -28,7%

Tabagismo 47 4,7% 45 4,5% -4,3%

Consumo de álcool 26 2,6% 15 1,5% -42,3%

Suporte familiar Inadequado 75 7,5% 37 3,7% -50,7%

Sem Lazer 468 46,6% 322 32,1% -31,2%

Depressão Risco medio /alto 323 32,2% 150 14,9% -53,6%

Sono Inadequado 121 12,1% 127 12,6% 5,0%

Acompanhamento Médico parcial+inadequado 382 38,0% 61 6,1% -84,0%

Odontológico Inadequado 532 53,0% 406 40,4% -23,7%

Vacina Influenza Ausente 443 44,1% 428 42,6% -3,4%

Doenças crônicas  3 ou + 250 24,9% 357 35,6% 42,8%

Medicamento  uso contínuo: 5 ou + 303 30,2% 260 25,9% -14,2%

Benzodiazepínicos 284 28,3% 255 25,4% -10,2%

Indicadores de Saúde Ao entrar no Programa Em Ago/2012

 

Tabela 4: Comparativos dos Indicadores de Saúde 

 

Comparação dos indicadores de saúde mensurados na fase inicial dos segurados no programa em 
relação aos mensurados em Ago/2012. 

Não foi observado nenhum resultado estatisticamente significante das ações 

relacionadas à cessação do tabagismo. Houve um discreto aumento em relação ao 

risco de sono e desnutrição (5% e 9% respectivamente). Ao longo deste período 

também verificamos aumento na identificação de segurados com três ou mais 

doenças crônicas.   
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Gráfico 3 – Comparação dos indicadores de saúde mensurados na fase inicial dos segurados no 

programa em relação aos mensurados em Ago/2012. 

Buscamos parâmetros de comparação em estudos já realizados pelo Projeto 

SABE12 (Saúde, Bem Estar e Envelhecimento) e pelo Ministério da Saúde com a 

população idosa brasileira, mas apenas alguns itens foram encontrados para 

comparação. Nestes, observamos que, de uma forma geral, a nossa população de 

idosos tem um perfil de risco menor ao compararmos a autopercepção da saúde, 

baixo peso, atividade física, suporte familiar e depressão. Devemos considerar aqui 

a importância do aspecto financeiro e o acesso aos serviços de saúde que é mais 

amplo e fácil e podem ter influenciado neste resultado. 

                                                           
12

 O SABE foi um dos primeiros esforços para coletar sistematicamente informações sobre condições de vida do idoso 
(sociais, econômicas, de saúde, redes de apoio, acesso aos serviços públicos etc). No caso do Brasil, isso foi possível graças à 
participação fundamental da USP, FAPESP e Ministério da Saúde - Área Técnica do Idoso.  
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PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PELO 

PRESTADOR DE SERVIÇO  

Foram estabelecidos alguns parâmetros, agora já definidos em contrato, que indicam 

a qualidade dos serviços prestados ao longo dos últimos dois anos. Esses 

parâmetros permitem ter, não só um compromisso claro do que se pretende, mas 

também a comparação da performance entre os prestadores possibilitando melhora 

das práticas adotadas. Foram considerados indicadores para as várias fases do 

processo, desde a inclusão (prazo para inclusão, com a porcentagem de casos 

incluídos), a manutenção (quantidade de segurados ativos, taxa de desistência) até 

a análise dos resultados clínicos (adesão ao tratamento), financeiros e percepção do 

cliente (pesquisa de qualidade com dados de reclamação). Este instrumento foi 

incorporado aos contratos a partir de 2012 para todos os prestadores.   

RESULTADOS ENCONTRADOS NA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

O estudo de resultado na utilização dos serviços de saúde, realizado por um 

profissional especializado, visa demonstrar se o comportamento e o custo dos 

segurados que fazem parte do programa diferem daqueles que não sofreram a 

atuação do programa. Para efeito de comparação, dividimos a população 

pesquisada em dois grupos assim denominados: “Grupo Estudo” composto por 

segurados idosos que participaram do programa e “Grupo Controle” composto por 

segurados idosos que não participaram dele. No início do estudo foi realizado o teste 

de homogeneidade entre os grupos de forma a garantir a sua comparabilidade. Foi 

utilizado o teste de igualdade de duas proporções para verificar a homogeneidade 

entre os grupos Controle e Estudo para as seguintes variáveis: Sexo, Faixa Etária, 

Titularidade e Plano. Foram ainda retirados dos dois grupos, segurados 

considerados outliers por custo. A população de análise foi composta então por 

2.769 segurados, sendo 1.309 do “Grupo Controle” e 1.460 do “Grupo Estudo”. A 

Tabela 5 mostra a comparação do custo médio antes da entrada do segurado no 

programa (“Grupo Estudo”) ou antes da seleção (“Grupo Controle”) e após a entrada 

e/ou a seleção no programa entre ambos os grupos sem considerarmos ainda o 

investimento. Analisando o comportamento dos dois grupos antes e após o 
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programa, verificamos um aumento de 40,5% nos custos do “Grupo Controle” e uma 

redução de 0,6% nos custos do “Grupo Estudo" (Anexo III).  

Tabela 5 – Comparação do custo médio antes e após o programa nos diferentes Grupos 

Para calcularmos o resultado efetivo do programa, estimamos o quanto ele evitou de 

aumento no sinistro. Partimos do custo médio inicial dos participantes do “Grupo 

Estudo” (R$ 628,70) e fazemos uma projeção assumindo que este grupo teria o 

mesmo comportamento do “Grupo Controle” (crescimento de 40,5%), ou seja, o 

custo médio depois seria de R$ 883,56. Subtraímos o valor projetado (R$883,56) do 

valor real (R$ 624,62) onde a diferença corresponde ao sinistro evitado pelo 

programa (R$258,03).  

Tabela 6 – Economia estimada
13 

Considerando o investimento no período que foi, em média, de R$ 100,55 para cada 

segurado por mês, o resultado final foi de R$ 158,38/segurado/mês, ou seja, já 

                                                           
13 Método de cálculo: Aplicamos no “Grupo Estudo” o mesmo percentual de crescimento verificado no 

“Grupo Controle” (40,5%). Calculamos como resultado do programa a diferença entre o custo médio 

mensal caso não houvesse intervenção e o custo médio mensal real, obtido com a atuação do 

programa; 

 

Indicadores Antes Depois Diferença (depois-antes) % 

Grupo Controle R$ 507,61 R$ 713,37 R$ 206,76 40,5% 

Grupo Estudo  R$ 628,70 R$ 624,62 R$ -4,08 -0,6% 

Indicadores Antes Depois Diferença  % 

Grupo Controle (base para cálculo) R$ 507,61 R$ 713,37 R$ 206,76 40,5% 

*Grupo Estudo (sem programa) R$ 628,70 R$ 883,56 R$ 254,85 40,5% 

Grupo Estudo (com programa) R$ 628,70 R$ 624,62 R$ -4,08 -0,6% 

Economia (sem programa – com 
programa) 

  R$ 258,03  
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descontando o investimento realizado no programa (R$100,55/participante/mês), o 

programa evitou R$ 158,38 /segurado/mês em sinistro. 

Em relação à frequência na utilização dos serviços de saúde, avaliamos 

principalmente o resultado nas diárias de internação e atendimentos em Pronto 

Socorros (serviços de emergência). No “Grupo Estudo” a quantidade de diárias de 

internação passou de 2.528 para 2.137 após a entrada no programa (redução de 

15%) enquanto que no “Grupo Controle”, a quantidade passou de 2.391 diárias para 

6.104 (aumento de 155%). Já nos atendimentos de emergência, verificamos que 503 

segurados do “Grupo Estudo” tiveram ao menos um atendimento de emergência 

antes da entrada no programa (34%) e, após sua participação, a quantidade de 

segurados aumentou para 510 (35%). No “Grupo Controle” 503 dos segurados 

(38%) tiveram ao menos um atendimento de emergência antes da data de seleção e 

após essa data a quantidade de segurados aumentou para 644 (49%)  

O estudo completo de resultado na utilização pode ser observado no Anexo 2. 

CONCLUSÃO 

Mediante o apresentado pudemos constatar que o programa obteve um resultado 

positivo tanto do ponto de vista de saúde do idoso como financeiro para a operadora 

do plano de saúde.  

Baseado nos resultados positivos do projeto, a SulAmérica ampliou o Programa 

Idade Ativa para os segurados do Rio de Janeiro, em 2011. A próxima etapa será 

ampliar o Programa para mais segurados no estado de São Paulo e expandí-lo para 

as cidades de Salvador e Recife. A meta, que era chegar a três mil participantes até 

o final de 2012, já foi superada. Hoje o Programa conta com 3250 segurados ativos. 

A elevação dos custos com saúde é uma tendência mundial e sabemos que o 

envelhecimento da população tem o seu peso neste resultado. A necessidade de 

melhoria das condições de saúde dos idosos representa um imenso desafio, bem 

como esforços e parcerias para organizar programas de promoção à saúde que 

atuem não só com foco na doença ou pensando no retorno financeiro, mas também 

no bem estar e na manutenção da capacidade funcional dessa população. 
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Acreditamos que a atuação preventiva é uma grande aliada na melhoria da 

qualidade de vida não só do idoso, mas também de sua família e da sociedade. 

Além disso, o sistema de saúde será beneficiado com uma redução dos 

atendimentos de alta complexidade e consequentes custos derivados deste, 

reduzindo a probabilidade de colapso desse sistema que deve atender uma 

população cada vez maior. 

Diante destes fatores, a responsabilidade pelo cuidado da saúde no decorrer da vida 

deve ser compartilhada entre o próprio paciente e seus familiares, a equipe de saúde 

e o sistema de saúde. É fundamental a conscientização da população para o 

autocuidado com a saúde, a formação da equipe de saúde multidisciplinar para 

maior adequação aos cuidados necessários ao idoso com a finalidade de evitar piora 

na condição da saúde e possibilitar uma reabilitação precoce. Essa parceria entre os 

diversos atores é fundamental para a sustentabilidade do sistema como um todo.   
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