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A saúde brasileira tem
um grande desafio a

superar: ampliar o acesso à
assistência nummomento
de severas restrições no
financiamento do setor.
Tanto o sistema público,
quantoosuplementarestão
em xeque, em busca de
soluções urgentes. Abrir as
portas de planos de saúde
privadosparamaispessoas,
famíliaseempresaséaforma
mais imediata e efetiva de
ofertar atendimento de
qualidadeparaapopulação,
ajudando também a desa-
fogar o Sistema Único de
Saúde(SUS).
No último dia 24, a

Federação Nac iona l
de Saúde Suplementar
(FenaSaúde) reuniu as
principais lideranças do
setor em Brasília para
discutirpropostasvoltadas
apermitirquemaisbrasilei-
rospossamterumplanode
saúde privado.Omomento
é de convergência tanto no
diagnóstico, quanto nas
respostas aos problemas.
É consenso entre os vários
agentes da cadeia de saúde
que, talcomoestá,osistema
enfrentaráproblemascres-
centes. Épreciso agir.
As saídas passam pela

atualização e pelo aperfei-
çoamento do marco regu-
latório do setor, em vigor
há 21 anos, a fim de que se
adeque melhor às novas
realidades. “Omarco regu-
latório criado em 1998 foi
um avanço, pois criou um
ambiente estável. Mas 20
anos émuito tempo e, se a
realidade muda, é preciso
que os arcabouços legais
acompanhem”, recomenda
opresidentedaFenaSaúde,
JoãoAlceuAmorosoLima.
Entre as principais

mais brasileiros”, divul-
gado durante o 5° Fórum
FenaSaúde e disponível em
bit.ly/2BRpLMe.Opropósito
éampliarodebatepúblicoem
tornodaconstruçãodesolu-
ções para um sistema que,
desde2014, viu 3milhõesde
beneficiários abandonarem
suascoberturasemrazãoda
criseeconômica,daquedada
rendaedodesemprego.
Presente ao evento, o

ministro da Saúde, Luiz
Henr ique Mandet ta ,
de fendeu mudanças
no setor para ampliar a

sugestões da entidade, que
representa15gruposempre-
sariais responsáveis pela
coberturade26milhõesde
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
planode saúde.
AspropostasdaFenaSaúde

constam do documento
“Mais Saúde: Uma nova
saúde suplementar para

concorrência e aumentar a
oferta e o acesso aos servi-
ços de saúde. “Saímos de
um mercado totalmente
não regulamentado e, com
a lei, mudamos para uma
situação de regulamenta-
ção excessiva”, avaliou. As
modificações podem ser
feitas tanto no nível legal,
atingindo a lei n° 9.656/98,
quanto no infralegal, ou
seja, em normas editadas
pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
ao longodestes anos.
A dinâmica da saúde

Novo marco para a saúde suplementar
Operadoras e governodefendem,no5ºFórumFenaSaúde,modernizaçãoda lei
do setor emprolda sustentabilidadeedaampliaçãodoacesso à assistência

Diagnóstico e soluções para planos
de saúde tornaram-se convergentes
A cr ise econômica

e seu efeito sobre
o emprego dificultam a
contratação emanutenção
de planos de saúde priva-
dos. Para fazer frente a
isso, após 21 anos de vigên-
cia, a lei que regulamenta
o setor requer aprimo-
ramentos, para os quais
nota-se convergência
tanto em relação à necessi-
dade de agir, quanto aoque
é preciso fazer, diz Vera
Valente, diretora execu-
tiva da FenaSaúde.

Verifica-se hoje um
estrangulamento do
sistema de saúde no
país? Por que isso
acontece?
Tanto o sistema público
quanto o suplementar
têmproblema de financia-
mento. No primeiro caso,
há as severas restrições
fiscais em todos os níveis
de governo. No privado, a
crise econômica reduziu
a geração de emprego e
renda, levando muitos,
infel izmente, a abr ir

mão da cobertura dos
planos de saúde. O desa-
fio é encontrar formas de,
nesse quadro, garantir
acesso à saúde.

Como a saúde
suplementar pode
colaborar para a
melhora da saúde como
um todo?
A Constituição estabe-
lece, em seu art. 199, que
os sistemas público e
privado são complemen-
tares. Devem, portanto,
se somar. É fácil perceber
que, quanto mais pessoas
tiverem acesso aos planos
privados, menos terão de
recorrer exclusivamente
ao SUS. Ou seja, mais
saúde suplementar é bom
tambémpara quemsó tem
atendimento público.

A sustentabilidade do
sistema de saúde é um
desafio não só para o
Brasil, mas também
para o mundo. Qual é o
caminho para isso?
Há três fatores que pesam

nos custos de assistên-
cia em qualquer lugar do
mundo: envelhecimento
da população, prevalên-
cia de doenças crônicas e
tecnologias cada vezmais
caras. Qualquer resposta
deve considerar estes
três fatores. As soluções
passam pormaior preven-
ção, incorporação de
tecnologias mais custo-
-efetivas e revisão dos
modelos de remuneração
dos prestadores.

De que forma a
tecnologia pode ajudar
a criar um sistema mais
sustentável?
Hoje a tecnologia ajuda,
cada vez mais, a salvar
vidas. No entanto, custa
cada vez mais caro: saúde
é o único setor econômico
em que inovação é, neces-
sariamente, sinônimo de
custos mais altos. Mas,
em algumas situações,
ela sempre pode ajudar.
Por exemplo, a promover
atendimentosmais preci-
sos com base em dados e

a até baratear procedi-
mentos, como no caso da
telemedicina.

A lei dos planos de
saúde tem 20 anos.
Existe espaço para seu
aprimoramento? O que
isso traria de positivo?

É natural que uma lei com
mais de 20 anos demande
aperfeiçoamentos: basta
dizer que nossa população
idosa dobrou desde 1998.
Temoshojenopaís conver-
gência tanto em relação
ao diagnóstico de que é
preciso agir, quanto sobre

as medidas que precisam
ser tomadas. Todos, ou
seja, operadoras, presta-
dores, contratantes, cida-
dãos e o próprio governo,
se mostram empenha-
dos em ampliar o acesso
da população à saúde de
qualidade.

suplementar tem apon-
tadoparauma trajetória de
difícil sustentação.Mesmo
comadiminuiçãodasvidas
cobertas desde 2014, as
despesas com a prestação
de assistência aos pacien-
tes cresceram 52% e o total
de procedimentos aumen-
tou 17%. A situação cobra
respostas tambémnaforma
denovosmodelosde remu-
neração dos prestadores e
regrasmais rigorosas para
a incorporaçãodenovas –e
cadavezmaiscaras–tecno-
logias aos tratamentos.

ENTREVISTA: Vera Valente, diretora executiva da
Federação Nacional de Saúde Complementar (FenaSaúde)

Vera Valente considera que
ampliação de planos de saúde
também ajuda o SUS
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Luiz Henrique Mandetta
fala dos prejuízos para a
saúde causados por uma

regulamentação engessada

MENOS CUSTOS E
MAIS RESULTADOS
Em todo o mundo, a saúde
precisa lidar com custos
cada vez mais altos e
uma demanda que, com a
melhoria das condições de
vida da população, tende a
aumentar ainda mais. Esta
situação obriga mudanças
como as que regem o
modelo de remuneração dos
prestadores, como médicos e
hospitais.
Há um esforço global
para migrar 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 – o ‘fee for
value’. Melhores resultados
são decorrência de melhores
desfechos e menores custos.
Nestes novos modelos, os
pagamentos dependem
do desempenho e estão
baseados em indicadores
e metas. As melhores
soluções apontam para a
adoção de mix de sistemas
de remuneração, em que o
‘fee for service’ é combinado
com demais formas de
pagamento, como os pacotes
e o capitation, para ficar em
apenas alguns exemplos.
A medicina baseada em
evidências, que está na base
do ‘fee for value’, também
irá colaborar para melhor
definição, monitoramento e
disseminação de indicadores
de saúde, que permitem
medir e aprimorar o
atendimento aos pacientes.
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FenaSaúde propõe volta dos planos individuais

ocorram.Os 47milhões de
contratos de assistência
médico-hospitalar atual-
menteemvigornãosofrerão
quaisquermudanças,exceto
se o beneficiário optar por
migrar para umadas novas
modalidades.

A gradativa redução da
oferta de empregos

com carteira assinada é
cada vezmais uma tendên-
ciadomercadodetrabalho.
E as consequências sobre
a saúde suplementar são
diretas, com impacto nas
coberturas oferecidas nas
modalidades coletivas. Por
isso, e com a perspectiva
de maior flexibilidade nas
relações laborais, a volta da
oferta dos planos de saúde
individuais torna-se ainda
mais imperativa.
Atualmente, cerca de

20% do mercado de saúde
suplementar é constituído
por contratos individuais.
Mas, nos últimos anos,
os reajustes autorizados
pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
não foram suficientes para
cobriravariaçãodoscustos
assistenciais:paraumaalta
de189%nasdespesasdesde
2008,opercentualdefinido
pelo órgão regulador foi de

Vera Valente, diretora
executiva da entidade. A
existênciadaportabilidade,
quepermite a livre trocade
operadoras, funcionacomo
garantia contra abusos e
preços excessivos.
Tambémseráprecisoagir

sobre os planos coletivos,
que hoje respondem por
80% do mercado. A crise
econômica iniciadaem2014
tem resultado na diminui-
ção das vidas cobertas, em
razão da queda da renda
e do emprego. A proposta
da FenaSaúde é ampliar as
segmentações para além
das hoje disponíveis – refe-
rência, hospitalar, ambula-
torial eodontológica.
S e r i am ofe r t ado s

tambémplanospara cobrir
exclusivamente procedi-
mentos como consultas
e exames ou coberturas
apenas para terapias. “O
queestamosdefendendoéa
ampliaçãodasopções,para
que cada pessoa escolha o

Amoroso Lima, presidente
daFenaSaúde.
Os aperfeiçoamentos

postos em debate público
pela entidade só afetarão
quemvieracontratarplanos
de saúde após a implemen-
tação dasmudanças – caso

155%.Comisso,acomercia-
lização de tais coberturas
foi sendo deixada de lado
pelasoperadoras.
O esforço agora é por

tornar os planos indivi-
duais novamente viáveis
em termos econômicos.
Nas propostas discutidas
no 5° Fórum FenaSaúde,
realizado no último dia 24
em Brasília, a Federação
Nac iona l de Saúde
Suplementar (FenaSaúde)
sugeriu a adoção demeca-
nismo emqueos aumentos
serão definidos para cada
operadora, sujeitos a audi-
toriaesubmetidosaanálise
da ANS antes de serem
praticados.
“Com isso vai haver

mais concorrência entre
as empresas, com cada
uma delas buscando
diminuir seus custos e,
consequentemente, as
mensalidades praticadas,
a fim de conquistar mais
beneficiários”, defende

que casa com sua necessi-
dade e que se adeque a sua
capacidade de pagamento.
Hoje, essas pessoas só têm
uma alternativa: o SUS.
Queremos abrir as portas
da saúde suplementar para
elas”, disse João Alceu

Reajustespassariamaserdefinidos casoa caso, poroperadora, sujeitos a auditoria e submetidos à
análisedaANS, abrindocaminhopara concorrência epreçosmaisbaixospara indivíduose famílias

porque ajuda a diminuir a
pressão sobre os serviços
de saúde, tanto privados
quanto públicos, já que
colabora para reduzir o
adoecimento. Isso é parti-
cularmente importante
numa população em que
o total de idosos cresce de
forma acelerada e, conse-
quentemente, também
aumenta a ocorrência de
doenças crônicas.
Em 1998, as pessoas com

mais de 60 anos represen-
tavam 8% da nossa popu-
lação. Hoje já são 13,4% e
devem alcançar 22,4% em
2038, segundo o IBGE.
Nestes 20 anos, a expec-
tativa de vida do brasileiro
aumentouquase sete anos.
A consequência é maior
demanda por exames,
internações eprocedimen-
tos.Maisquenunca, preve-
nir émelhor que remediar.

F oi em 1978 que a
atenção pr imár ia

ganhou status de priori-
dademundial nas ações de
saúde.Entretanto,passados
40anosdesdeaDeclaração
de Alma-Ata, a promoção
da saúde e a prevenção de
doenças ainda não desfru-
tamdaênfasequedeveriam
dispor. Com a crescente
escassez de recursos para
asseguraracessoàassistên-
cia, focarnasaúdeenãonas
enfermidades é tarefa cada
vezmaisurgente.
A Atenção Primária à

Saúde (APS) é um dos
itens da agenda de propos-
tas apresentada pela
FenaSaúde no 5° Fórum
FenaSaúde como forma
de ampliar o acesso de
mais pessoas à saúde de
qualidade ofertada pelos
planos de saúde privados.
Segundo a Organização

ex-presidente do Banco
Central e fundador do
Instituto de Estudos para
Políticas de Saúde.
Atualmente, 53% das

operadoras que atuam no
mercado ofertam produ-
tos voltados à promoção
da saúde e prevenção de
doenças, estimuladas pela

aatuaçãodosdemaisníveis
de assistência, de comple-
xidades ascendentes. A
atenção primária deve ser
integrada, de ação contí-
nua no tempo e focada
nos indivíduos, e não nas
enfermidades.
Aestratégiadomodelode

APSestá centradaematen-
dimentos prestados aos
beneficiários por equipes
multidisciplinares lidera-
das, articuladas e coorde-
nadas por um médico de
família. Esse time oferece
cuidados abrangentes,
passa a ser responsável
pela gestão da saúde do
indivíduo ao longo de sua
vida e, sempre que neces-
sário, o encaminha para
assistência especializada e
demaior complexidadeem
clínicas e hospitais.
Investir em prevenção é

especialmente relevante

Mundial de Saúde (OMS),
com cuidados preventivos
é possível resolver até 80%
das demandas.
Uma das consequências

positivasdaAPSédiminuir
a utilização de serviços
mais caros, comooshospi-
talares, já queamaiorparte
das ocorrências podem
ser resolvidas com proce-
dimentos mais simples e
baratos.
Estima-se que, com

maior prevenção e promo-
ção à saúde, também seja
possível reduzir inter-
nações em 17%, utili-
zação de serv iços de
urgência e emergência
em 29% e hospitalizações
em 30%. “Acho essa ideia
extremamentebem-vinda,
pois estamos falando
de coordenar o cuidado
e evitar desperdícios”,
considera Arminio Fraga,

ANS. Embora o interesse
das empresas de planos de
saúde privados em ampliar
a oferta de APS seja cres-
cente, a cobertura ainda é
baixa: alcança apenas 2,3
milhõesdebeneficiários.
A APS funciona como

portadeentradaparatodoo
sistema.Éabasequeorienta

Atenção primária ganha relevância na saúde
Foconasaúdeenãonadoença, comênfaseemprevenção,melhoraqualidadedevidaereduzdespesas

João Alceu Amoroso Lima defende
mais opções de escolha, com planos

adequados a cada pessoa

Temosuma legislaçãoengessadae
restritiva. Saímosdeummercado

totalmentenão regulamentadoe, com
a lei,mudamosparaumasituaçãode
regulamentaçãoexcessiva.Osetor evoluiu,
está totalmente seguroeagoraprecisade
condiçõespara ampliar, competir eoferecer
cadavezmais serviços.Amudançaéurgente,
pois precisamosdar agilidadee reduzir
custosparao setor eparaocidadão.Estamos
abertos a sugestões e levaremosasdemandas
para aANSeparaoCongressoNacional.”
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
Ministro da Saúde

Avoltadosplanos individuais
dependedemais liberdadede

mercado, comregras sujeitas a auditorias
e à análisedaANS.Nosúltimosanos, os
reajustesnãocobriramavariaçãodos
custosmédicos e assistenciais, é uma
contaquenão fecha.Masaparteboaé
que80%dosbeneficiários sedizem
satisfeitos comseuplanode saúde,
queéo terceiro itemdedesejodos
brasileiros.Ouseja, quemtemgosta e
aprova; quemnão temquer ter.”
VERA VALENTE
Diretora executiva da FenaSaúde

Asaúde suplementar temsido
responsável pelo aumentoda

qualidadedevidadas famílias. Ela também
resulta emmaisprodutividadeemais
capacidadedeatrair capitais externos
paraopaís e issogera emprego, rendae
tecnologia. Pela suadinâmica, o setorde
saúde suplementar ainda temenorme
capacidadedecrescer e, alémdisso, também
dar, indiretamente, contribuiçãoefetiva
para amelhoriados serviçosprestadospelo
SUS.”
ANDRÉ MEDICI
Economista sênior em Saúde do Banco Mundial

Dadospreliminaresdeum
levantamento feitopelo

IEPSmostramqueosgastos comsaúde
devemcrescer, amédioe longoprazo,
maisde4%doPIB, umavezqueapopulação
está vivendomais.O ladopositivoéqueo
setorde saúde tambémgera rendae,
então, no fimdas contas, énatural
queaspessoasqueiramgastarmais
comsaúdenamedidaemqueavancem
dopontodevistada renda.”
ARMINIO FRAGA
Ex-presidente do Banco Central e fundador do Instituto de
Estudos para Políticas de Saúde (IEPS)

Arminio Fraga destaca papel da
Atenção Primária à Saúde na
redução de desperdícios


