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PLANOS DE SAÚDE REGISTRAM MENOR NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS 

DESDE MARÇO DE 2012 
IESS – 10/09/2019

 

Mais de 133 mil vínculos com planos de saúde médico-

hospitalares foram rompidos entre julho de 2019 e o mesmo 

mês do ano passado. Com a queda de 0,3% apontada 

na última edição da NAB, que acabamos de publicar, o setor 

passou a atender 46,99 milhões de beneficiários. Esta é a 

primeira vez desde março de 2012 que as carteiras das 

Operadoras de Planos de Saúde contam com menos de 47 

milhões de vínculos. 

 

Apesar de os números parecerem negativos em uma primeira 

análise, acreditamos que devam ser encarados apenas como 

o setor “andando de lado”. Em nossa avaliação, não há uma 

indicação de que devemos iniciar um período de retração no 

total de beneficiários como aconteceu a partir de dezembro 

de 2014. A saúde suplementar, assim como a economia de 

forma geral, vem ensaiando um processo de recuperação que 

está demorando mais para engatar do que os analistas de 

mercado previam, mas, ao menos no momento, há mais 

indícios de que essa ligeira variação negativa seja um soluço 

do que uma inversão de expectativas. 

Segundo os dados da NAB, dos 133,3 mil vínculos rompidos 

nos 12 meses encerrados em julho de 2019, 91,1 mil 

concentram-se no Estado de São Paulo. No mesmo período, 

a região sudeste perdeu 100,2 mil beneficiários, retração de 

0,3%. Também o Sul e o Nordeste tiveram recuo, de 0,9% (-

60,5 mil vínculos) e 0,6% (-42,6 mil vínculos), 

respectivamente. Já o Centro-Oeste registrou alta de 1,7% 

(+54,3 mil beneficiários) e o Norte, de 0,8% (+13,1 mil 

vínculos). 

 

A NAB ainda indica que apesar de o total de beneficiários ter 

caído como um todo, houve aumento de 2,2% na quantidade 

de vínculos com pessoas de 59 anos ou mais, o que equivale 

a 147,3 mil novos contratos. Resultado em linha com o que 

apontamos ontem aqui no Blog. 

Para ver mais números e o resultado do mercado de planos 

exclusivamente odontológicos, além de continuar 

acompanhando nosso blog, você pode consultar o IESSdata.

 

EXCESSO DE PROCESSOS GERA ENTRAVES PARA A REGULAÇÃO DA 

SAÚDE SUPLEMENTAR 
Conjur – 10/09/2019 

 

A judicialização da saúde já se tornou uma cultura no país e 

tem ganhado cada vez mais destaque nos diferentes âmbitos 

e debates do setor, com impactos desde a esfera pública até 

a suplementar, passando pelo ambiente acadêmico, 

empresas, imprensa e diferentes camadas da sociedade. A 

discussão é sensível e necessária por distintos motivos. 

 

Para se ter uma ideia, levantamento elaborado pelo Instituto 

de Ensino e Pesquisa (Insper) para o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) mostra que, entre 2008 e 2017, o número de 

demandas judiciais relativas à saúde registrou aumento de 

130%. No mesmo período, o total de processos judiciais no 

país cresceu 50%. 

 

As demandas são tão diversas quanto o Brasil. Vão desde a 

falta de um remédio simples em um posto de saúde até a 

autorização para uma complexa cirurgia fora do país. 

Diariamente, os magistrados lidam com temas e pedidos 

diversos, decidindo os rumos da saúde individual e coletiva, 

com significativo impacto nos setores de saúde, Estado, 

sociedade e empresas privadas. 

 

Assim, o aumento significativo de ações na Justiça provoca 

reflexos em todo o segmento. O fenômeno evidencia, ainda, 

a atuação do Poder Judiciário — muitas vezes com graves 

desrespeitos aos contratos firmados — trazendo riscos claros 

à segurança jurídica das instituições de saúde, à 

sustentabilidade de todo o segmento e à observância ao 

marco regulatório determinado pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS). 

 

Mais do que uma eventualidade, a prática se tornou um 

hábito. Se, por um lado, o beneficiário aciona a Justiça com a 

certeza de que sua petição será atendida, de outro, o 

magistrado — tendo em vista seu poder de decisão sobre a 

saúde de um indivíduo — inclina-se a impor a obrigação às 

operadoras, que supostamente têm maior poder econômico, 

mesmo que não seja sua obrigação contratual arcar com os 

custos. 

 

O mesmo levantamento do CNJ demonstra que juízes e 

desembargadores brasileiros continuam a decidir as 

questões sobre saúde com pouco embasamento técnico-

científico, a despeito da criação de mecanismos de 

qualificação de decisões, como protocolos do Conitec ou os 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) e sua 

plataforma digital, o E-NatJus. 

 

A publicação mostra que os acórdãos sobre o tema pouco 

remetem a essas ferramentas, o que evidencia a pouca 

informação regulatória para justificativa das decisões. Em 

média, menos de 20% das resoluções analisadas citam, pelo 

menos, um parecer dos órgãos de apoio técnico. Também é 

possível identificar diferenças entre as regiões do país. O Sul 

do Brasil, combinando os Tribunais de Justiça de Santa 

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, assim como o Tribunal 

https://iess.org.br/?p=publicacoes&id_tipo=18
https://iess.org.br/?p=blog&id=982
https://iessdata.iess.org.br/
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Regional Federal da 4ª Região, é a região que menos 

referencia seus entendimentos pelos pareceres técnicos 

disponíveis. 

 

Outro dado salta aos olhos na mesma pesquisa. No estado 

de São Paulo, o estudo analisou 107.497 sentenças e 

detectou que 85% das decisões de primeiro grau são pela 

procedência total ou parcial dos pedidos, o que confirma a 

tendência natural dos magistrados em favor do autor da ação, 

sem considerar os subsídios técnicos das entidades 

competentes para tratar do assunto. 

 

Diante deste cenário, faz-se necessário uma análise 

criteriosa das consequências destas decisões para o sistema 

como um todo. Vale lembrar que o setor é regido por regras 

fundamentais, como mutualismo, sinistralidade, cobertura 

dos contratos firmados, pacto intergeracional e outras 

especificidades. Além disso, a própria regulação cria falhas 

de mercado, como de assimetria da informação, que também 

carecem de melhor análise e atualização. 

 

Focando o olhar na saúde suplementar brasileira, é possível 

perceber que este setor também sofre impactos relevantes 

com o excesso de ações judiciais, sendo fundamental 

conhecer o seu histórico normativo e regulatório, para 

compreender os fatores que contribuem para o surgimento 

dos conflitos e as suas consequências para o mercado. 

Esse esforço demonstra que o excesso de ações judiciais não 

impacta somente no Judiciário, mas gera entraves para a 

própria regulação do segmento, seu avanço, sustentabilidade 

e o acesso desse serviço por parte da sociedade. 

 

Assim, a revisão e análise do impacto regulatório da 

judicialização da saúde suplementar busca, antes de mais 

nada, jogar luz para as consequências sociais deste 

fenômeno. Para tanto, é necessária uma criteriosa 

investigação das competências do Poder Judiciário e da ANS, 

como órgão regulados, bem como a harmonização dos 

interesses envolvidos, sejam eles dos consumidores, dos 

planos de saúde e demais agentes direto do setor, ou mesmo 

da justiça. 

 

O marco regulatório da saúde suplementar surgiu em uma 

década marcada pela desestatização e pelo aumento de 

investimentos privados em setores de interesse social. Um 

cenário no qual o Estado não podia mais ser provedor de 

todos os serviços essenciais para o bem-estar e para a 

economia do país. Assim, interesses políticos e econômicos 

convergiram para permitir à iniciativa privada a execução de 

diversas atividades de interesse social, sob uma espécie de 

supervisão externa do Estado. 

 

Para os serviços de saúde, a iniciativa privada já atuava antes 

mesmo da promulgação da Constituição Federal. Em meio às 

dificuldades encontradas na saúde pública, a atuação das 

seguradoras de saúde, cooperativas médicas, empresas de 

medicina de grupo e entidades de autogestão deu seus 

primeiros passos ainda na década de 1960. 

 

Os sistemas assistenciais acompanharam o desenvolvimento 

industrial no país com convênios firmados entre empresas 

empregadoras e empresas médicas, que contavam com rede 

própria de serviços, estimulando também a organização e o 

surgimento de novos prestadores de serviços, assim como as 

redes de medicinas de grupos. É nesse contexto que 

profissionais médicos começaram a se organizar em 

diferentes grupos e o conceito evoluiu em todo o país. 

 

Se para as seguradoras, havia o Decreto-Lei 73 de 1966, que 

estabeleceu as regras de funcionamento do setor de seguros 

no Brasil, os demais modelos de assistência à saúde ainda 

eram carentes de regulamentação específica. Embora os 

contratos daquela época estabelecessem suas próprias 

normas para o conjunto de procedimentos, coberturas e 

outras características, a falta de legislação deixava 

contratantes e contratados em evidente risco jurídico. 

 

É certo que a Constituição Federal de 1988 garantiu, além do 

direito à saúde de todos os brasileiros por meio das 

atribuições do Estado, a oferta de serviços de saúde também 

pela iniciativa privada, sob supervisão estatal. Entretanto, a 

definição de regras para este segmento só viria com a 

promulgação da Lei 9.656, em 1998, dez anos depois. 

 

Por sua vez, a Lei 9.961/2000, que criou a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), surgiu da necessidade de um 

ente dotado de autonomia e capacidade técnica para exercer 

a atividade regulatória, com competência legal para controlar, 

fiscalizar e normatizar a conduta dos agentes envolvidos no 

setor, buscando o equilíbrio do mercado, bem como a 

proteção da defesa da concorrência, da livre iniciativa e dos 

interesses dos beneficiários. 

 

Os avanços ao longo do tempo, portanto, são inegáveis. 

Contudo, a regulação do setor não alcançou a extinção total 

das falhas do mercado, sobretudo no que se refere à 

assimetria de informação e à concentração de mercado. 

Ademais, o aumento da organização da sociedade civil pela 

defesa de direitos dos consumidores, resultou em significativo 

crescimento das demandas judiciais. 

 

Aqui, é importante uma ressalva: mesmo que a judicialização 

seja um “efeito adverso” da regulamentação do segmento, 

deve-se entender que o processo é reflexo de um mercado 

bem definido por direitos e obrigações — aspecto positivo de 

mais transparência e de conscientização dos atores 

envolvidos. A busca pelos direitos faz parte das relações 

sociais. Todavia, é importante que o direito individual seja 

estritamente observado, sem se sobrepor ao coletivo. 

 

Como já dito, as decisões judiciais que versam sobre saúde 

no âmbito privado revelam um perfil pouco consequencialista 

dos magistrados, o que evidencia a vontade de se prover aos 

cidadãos um direito que, muitas vezes, não é plenamente 

garantido por quem deveria fazê-lo: o Estado. 

O ativismo do Judiciário acaba por causar uma instabilidade 

no ambiente regulado, já que vai de encontro às resoluções 

da ANS, contribuindo para o desequilíbrio econômico-
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financeiro e resultando na insegurança jurídica das relações 

constituídas no setor. 

 

Ora, a regulação da saúde suplementar busca, justamente, o 

equilíbrio entre as partes envolvidas, conciliando os valores 

sociais, coletivos e individuais com valores econômicos, por 

meio de ferramentas técnicas e jurídicas que definem direitos 

e deveres de beneficiários e das operadoras. Não se pode 

exigir a garantia da prestação de serviço particular do mesmo 

modo que se exigiria do poder público. 

Isso está na essência do serviço, que se baseia em uma 

estrutura securitária, com fundamentos atuariais e de 

mutualidade, onerosidade, solidariedade e aleatoriedade. 

Nesse segmento, o conceito de solidariedade está 

intrinsecamente relacionado ao mutualismo, em que as 

carteiras de clientes se baseiam na contribuição dos diversos 

beneficiários, que tem suas contraprestações calculadas 

tendo como base o perfil de utilização, idade (pacto 

intergeracional), fatores de riscos e frequência de utilização, 

entre outros. 

 

No que diz respeito à saúde suplementar, os limites da 

obrigação de prestar assistência à saúde são distintos do 

ambiente público. Cabe ao poder Judiciário a correta análise 

para se certificar de que as demandas judiciais não sejam 

ferramentas de cunho social de obrigação do Estado. 

Essa reflexão deve levar em conta que as decisões na Justiça 

que extinguem, impõem ou relativizam direitos e obrigações 

dentro de um contrato de plano de saúde, impactam todo o 

universo de beneficiários vinculados à operadora e traz 

efeitos ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A 

autorização de um exame, serviço ou medicamento, por 

exemplo, que não tenha previsão no rol de procedimento da 

ANS, e tampouco nas cláusulas do contrato, faz com que a 

operadora inclua o custo de tal cumprimento para todos os 

beneficiários vinculados naquela carteira de clientes. 

 

O que se vê, todavia, são decisões que não levam em conta 

como se dará a alocação de recursos para cumprimento 

daquela obrigação. A consequência: novos direitos e 

obrigações a respeito de temas que já foram pacificados pelo 

regulador. 

 

Logo, é forçoso afirmar que a judicialização indiscriminada 

compromete todo o sistema de saúde no Brasil, não só o setor 

privado. A permissão do atendimento de demandas 

individuais não previstas nos contratos viola não somente 

normas de Direito Civil, como, também, acaba 

comprometendo a capacidade orçamentária necessária para 

atender a todo o coletivo. 

 

É claro que o debate com diferentes pontos de vistas e partes 

interessadas é fundamental e contribui para a evolução do 

mercado e do alinhamento das expectativas entre 

contratantes, beneficiários, operadoras, órgão regulador, 

poderes Judiciário, Executivo e mesmo Legislativo. O que se 

espera deste debate, porém, é a melhor comunicação entre 

os diferentes agentes — em especial entre reguladores e 

julgadores — promovendo mais segurança jurídica e 

estabilidade econômica às relações envolvidas. 

 

A evolução e as mudanças são inerentes ao mercado da 

saúde suplementar. Contudo, para que a regulação alcance 

o equilíbrio e a sustentabilidade do setor, é necessário que os 

agentes externos, como o poder Judiciário, também atuem na 

mitigação das falhas do mercado, e não no seu agravamento, 

com decisões que violam os contratos e os normativos 

editados pela ANS.

 

PARADOXO
Estadão – 09/09/2019 

 

Pesquisa mostra que brasileiros estão satisfeitos com seus 

planos de saúde; por outro lado, processos judiciais contra 

reajustes de preços têm registrado forte crescimento 

Recente pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos de 

Saúde Suplementar (IESS) em parceria com o Ibope mostra 

que 80% dos possuidores de planos de saúde privados estão 

satisfeitos com eles. Mais do que isso, estão satisfeitos com 

os planos que têm e não pretendem sair deles. Além disso, 

88% dos entrevistados indicariam seus planos para parentes 

e amigos. 

 

Na mesma linha, outra pesquisa põe os planos de saúde 

privados como terceiro sonho de consumo dos brasileiros. 

Sonho que é realidade para um quarto da população, 

justamente os que consideram que os planos de saúde 

oferecem atendimento eficiente. 

Na contramão desses dados, os processos judiciais contra os 

reajustes de preço dos planos de saúde cresceram várias 

vezes, saltando de cerca de 200, alguns anos atrás, para 

mais de 2 mil, no primeiro semestre deste ano. 

Visto assim, sem uma análise mais acurada, é um aumento 

impressionante, mas que, colocado dentro do contexto, perde 

muito do impacto. 

 

O Brasil tem mais ou menos 48 milhões de segurados de 

planos de saúde privados. A maioria deles, por meio de 

planos coletivos, os quais permitem o reajuste do preço com 

base na sinistralidade da operadora e da massa 

especificamente segurada. 

 

Esses reajustes têm ficado muito acima da inflação – isso 

acontece em todo o mundo – e é aí que a vaca vai para o 

brejo. Os reajustes dos custos médicos e hospitalares não 

estão diretamente atrelados apenas à inflação da economia. 

Eles estão sujeitos a outras variáveis, como os preços 

praticados pela indústria farmacêutica e pelos fabricantes de 

equipamentos. 

 

E ingenuidade imaginar que um tomógrafo de alta resolução 

ou um aparelho de ressonância magnética de última geração 
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vai custar a mesma coisa que uma máquina de abreugrafia 

ou outros equipamentos semelhantes de versões anteriores. 

Reajuste de preços dos planos de saúde é um assunto muito 

sério e exige uma revisão profunda das regras do setor 

No Brasil, o quadro fica pior ainda porque temos a variação 

do dólar como fator de agravação do quadro, na medida que 

mais de 90% dos insumos e equipamentos usados pelo setor 

de saúde são importados. Apesar disso, num universo de 

mais de 48 milhões de segurados, foram distribuídos pouco 

menos de três mil processos. 

 

Mas se, em termos proporcionais, a conta é baixa, o reajuste 

dos preços é um problema muito sério, até porque, com a 

quantidade de desempregados e subempregados do País e 

com a renda per capita abaixo de três mil reais por mês, é 

complicado se falar em reajuste de 17% em um item de 

primeira necessidade, como é o caso dos planos de saúde. 

 

O ideal seria a profunda revisão das regras em vigor para o 

setor. A Lei dos Planos de Saúde Privados, de 1998, é ruim, 

sempre foi ruim, e os remendos possíveis foram feitos sem 

que a essência do problema tenha sido modificada. Isso só 

será possível se os planos de saúde puderem ter conceito 

básico diverso do atual. 

 

Como essa possibilidade não faz parte do universo legislativo 

brasileiro, é indispensável todos os envolvidos no tema 

concordarem em fazer sua parte para evitar o agravamento 

do quadro. 

 

Ai entram as operadoras dos planos de saúde, que precisam 

melhorar seus controles para evitar fraudes e desperdícios; 

os hospitais privados, que não apresentam suas contas com 

a transparência necessária; os médicos e prestadores de 

serviços, que nem sempre entendem que não dá para cobrar 

o que querem porque há uma limitação intransponível, que é 

a capacidade de pagamento da sociedade. 

 

Alguns especialistas falam que o custo operacional do setor 

está em 80%. Se somarmos a ele 15% de despesas 

administrativas e 10% de despesas comerciais – o que é 

baixo -, com a taxa de juros atual, a conta não fecha. 

 

Como nenhuma empresa consegue sobreviver por muito 

tempo gastando mais do que fatura, os nós do setor, dentro 

do que é possível fazer, precisam ser equacionados 

rapidamente, até para que, quando a retomada do 

desenvolvimento se consolidar, os brasileiros que retornarão 

ou ingressarão nos planos de saúde privados tenham um 

produto mais amigável, não apenas no atendimento, mas 

também no momento do custeio.

 

IDOSOS SÃO OS QUE MAIS CONTRATAM PLANOS DE SAÚDE 
IESS – 09/09/2019 

 

O total de vínculos entre planos médico-hospitalares e 

pessoas com 80 anos ou mais é o que mais cresceu nos 

últimos 4 anos e meio. De acordo com análise especial da 

NAB, o total de beneficiários nesta faixa etária saltou de 1,01 

milhão, em dezembro de 2014, para 1,17 milhão em junho de 

2019. A alta de 16,1% equivale ao acréscimo de 162,8 mil 

novos vínculos. 

 

O aumento não é exclusividade dessa faixa etária, mas dos 

idosos de modo geral. O total de beneficiários com 60 anos 

ou mais cresceu 10,1% desde dezembro de 2014. O 

movimento é particularmente interessante porque, nesses 54 

meses de lá para cá, o mercado como um todo registrou o 

rompimento de 3,2 milhões de vínculos com planos. De fato, 

desconsiderando a contratação por pessoas com 60 anos ou 

mais, o setor registrou a saída de 3,8 milhões de beneficiários 

da saúde suplementar no período analisado.  

 

Além disso, se olharmos para um horizonte um pouco mais 

longe, entre junho de 2000 e o mesmo mês de 2019, o 

número de vínculos na faixa etária de 80 anos ou mais 

cresceu mais de três vezes (passou de 391 mil para 1,2 

milhão) e na faixa de 75 anos a 79 anos, mais que dobrou (de 

404 mil para 822 mil). 

 

Esse envelhecimento da população de beneficiários de 

planos e seguros de saúde ajuda a explicar por que, mesmo 

com a redução do total de vínculos, os custos médico-

hospitalares per capita permanecem ascendentes, como 

indica o VCMH/IESS. 

 

Esse crescimento acelerado do número de beneficiários nas 

faixas etárias mais avançadas simultaneamente ao declínio 

daqueles mais novos gera um descompasso financeiro 

crescente no longo prazo, porque desequilibra a proporção de 

beneficiários idosos em relação a de jovens. Com isso, fica 

ameaçado o pacto intergeracional, um critério utilizado para a 

formação de preço e sustentabilidade econômico-financeira 

dos planos de saúde em que os beneficiários mais novos 

pagam um pouco a mais do que o custo médio de seu perfil 

para que os mais idosos possam pagar um pouco menos do 

que seu custo médio, tornando o benefício mais acessível a 

essa faixa etária. A questão é bem explicada na 

nossa Cartilha de Reajuste dos Planos de Saúde. 

 

Além dos beneficiários com mais de 80 anos, outros grupos 

de idosos também registraram aumento nos 54 meses 

analisados. Houve aumento de 3,4% (+63,3 mil) no total de 

beneficiários com idade entre 60 anos e 64anos; de 13,5% 

(+182,4 mil) na faixa de 65 anos a 69 anos; de 14,3% (+141,3 

mil) na faixa de 70 anos a 74 anos; e de 6,9% (+52,9 mil) entre 

aqueles que têm de 75 anos a 79 anos. 

 

Nesse contexto, é evidente a necessidade de reavaliar e 

adequar todo o modelo assistencial da saúde suplementar no 

País, dando mais ênfase a programas de Promoção da Saúde 

https://www.iess.org.br/cms/rep/nabesp37.pdf
https://www.iess.org.br/cms/rep/nabesp37.pdf
https://iess.org.br/?p=publicacoes&id_tipo=13
https://iess.org.br/?p=publicacoes&id=1006&id_tipo=15
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e iniciativas que tragam o paciente e sua qualidade de vida 

para o centro do debate, como comentamos na última sexta-

feira aqui no Blog (LINK).  

 

Apenas dois grupos de beneficiários de planos médico-

hospitalares não idosos cresceram entre dezembro de 2014 

e junho de 2019: os da faixa de 40 anos a 44 anos tiveram 

aumento de 4,7% ou 178,7 mil novos beneficiários; e, os da 

faixa de 35 anos a 39 anos, com aumento de 5,1%, ou mais 

241, 2 mil pessoas. 

 

APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO E BUSCA POR NOVAS SOLUÇÕES 

SÃO FUNDAMENTAIS PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DA SAÚDE 
FenaSaúde – 09/09/2019 

 

Em plenária na CONSEGURO 2019, presidente da 
FenaSaúde defendeu medidas para reduzir custos e 
aumentar acesso da população à assistência de qualidade 

João Alceu Amoroso Lima, presidente da Federação Nacional 

de Saúde Suplementar (FenaSaúde), participou da 

CONSEGURO 2019 nesta quarta-feira, 4 de setembro. O 

congresso, que acontece a cada dois anos, é o mais importante 

do mercado de seguros e foi realizado pela Confederação 

Nacional das Seguradores (CNseg), em Brasília. 

 

Amoroso Lima destacou a relevância das operadoras de planos 

privados de assistência à saúde na manutenção do sistema, 

que atualmente enfrenta, no Brasil e em vários outros países, o 

desafio da sustentabilidade. O descompasso entre os custos 

crescentes e as limitações de orçamento e renda (agravadas 

pela recessão e o desemprego no País) vem crescendo nos 

últimos anos e tem como principais causas os impactos 

relacionados às novas tecnologias e às mudanças dos perfis 

epidemiológico e etário da população. Questões 

relacionadas à judicialização, fraudes, desperdícios e 

ineficiências tornam a situação ainda mais desafiadora. 

 

Para reverter o cenário, Amoroso Lima defendeu a ampliação 

das opções de cobertura dos planos de saúde como forma de 

oferecer mais acesso à população a serviços de qualidade e 

garantir, ao mesmo tempo, a sustentabilidade do setor. 

Segundo o presidente da FenaSaúde, a segmentação da oferta, 

de maneira a adequar os preços dos planos a diferentes perfis 

de usuários, é uma estratégia que se mostrou eficiente em 

outros países. “Chegou o momento de rever a legislação que 

vigora no País há 20 aos e buscar novas soluções para 

enfrentar os desafios”, afirmou. 

 

A criação de incentivos à atenção primária, com investimentos 

na prevenção de doenças, e o combate a fraudes e 

desperdícios, que causam o crescimento de despesas do 

sistema de saúde, também foram destacadas. O fortalecimento 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) também foi 

apontado como parte importante para o setor. “Precisamos que 

a Agência atue para oferecer mais estabilidade e segurança 

jurídica a todos os agentes do sistema”, explicou. Segundo 

Amoroso Lima, essas medidas têm como objetivo a redução dos 

preços finais dos planos, o aumento nas opções de acesso e a 

melhoria na qualidade no atendimento à população. 

 

MENOS PODE SER MAIS 
IESS – 06/09/2019 

 

Esta quarta-feira (4/9), aqui no Blog, destacamos que 88% 

dos beneficiários de planos médico-hospitalares passaram 

por consulta, exame, internação ou outro procedimento ao 

longo do último ano, conforme revela a Pesquisa IESS/Ibope. 

 

O número é o mesmo registrado nas edições anteriores da 

pesquisa, em 2015 e 2017. O dado pode levar a um 

questionamento equivocado sobre a frequência de uso dos 

serviços de saúde por meio da rede credenciada pelos 

planos. É importante notar que o que está estável é o 

porcentual de beneficiários que faz uso desses serviços, não 

a quantidade de procedimentos utilizados por eles. 

 

Como demonstramos em nossa análise especial do Mapa 

Assistencial da Saúde Suplementar no Brasil em 2018, já 

comentada aqui, o número de procedimentos de assistência 

médico-hospitalar realizados pelos beneficiários de planos de 

saúde cresceu 5,4% apenas entre 2017 e 2018. No total, 

foram feitos 1,4 bilhão de consultas, exames, internações etc. 

no ano passado. 

 

Como também já destacamos aqui no Blog, quando 

explicamos porque os índices que medem a variação dos 

custos médico-hospitalares, como o VCMH/IESS, não devem 

ser comparados aos indicadores de inflação, a frequência de 

uso dos serviços médicos é fundamental para determinar os 

custos do setor. 

 

E, enquanto é verdade que o uso indiscriminado da 

assistência médica contratada por meio das Operadoras de 

Planos de Saúde (OPS) – ou seja, olhar para a carteirinha do 

plano como um cheque em branco – pode colocar em xeque 

a sustentabilidade econômico-financeira do setor, também é 

verdade que há muitos exames e consultas que são e devem 

ser incentivados, de acordo com as evidências médicas. 

Isso significa que ter 88% dos beneficiários utilizando os 

serviços de saúde todo ano tende a ser algo benéfico. Na 

realidade, o ideal seria que 100% dos beneficiários 

realizassem exames e consulta de rotina com a finalidade de 

prevenir futuros problemas de saúde e, no pior dos casos, 

detectar precocemente doenças que já estejam em 

desenvolvimento.  

https://iess.org.br/?p=blog&id=979
https://iess.org.br/?p=publicacoes&id=1021&id_tipo=15
https://iess.org.br/?p=publicacoes&id=1018&id_tipo=15
https://iess.org.br/?p=publicacoes&id=1018&id_tipo=15
https://iess.org.br/?p=blog&id=942
https://iess.org.br/?p=blog&id=949
https://iess.org.br/?p=publicacoes&id_tipo=13
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Olhando a curto prazo, a prática até pode representar um 

aumento das despesas assistenciais das OPS, mas se 

olharmos para o futuro, certamente estaríamos minimizando 

gastos com tratamentos mais complexos, longos e caros. A 

melhor parte, contudo, seria o resultado em qualidade de vida 

para os pacientes. 

 

Logo, não é a frequência de uso dos serviços médicos a 

grande inimiga dos custos médico-hospitalares, mas a falta 

de racionalidade em sua utilização.

 

DONA DA AMIL COMPRA REDE DE OFTALMOLOGIA EM SP E GRUPO DE 

CAMPINAS 
Valor Econômico - 05/09/2019 

 

O UnitedHealth Group Brasil, dono da Amil, fechou a 

aquisição da rede de clínicas oftamológicas Eye Clinic, em 

São Paulo, e do Radium, que possui duas unidades e um 

hospital especializado em oncologia, em Campinas. As 

compras foram finalizadas nesta semana e os valores não 

foram divulgados. 

 

A Eye Clinic tem quatro salas cirúrgicas, 15 consultórios e um 

centro de diagnósticos, na cidade de São Paulo. O médico 

Walton Nosé, fundador da Eye Clinic, que também é 

professor e pesquisador na área de córnea, doenças externas 

e cirurgias refrativas, passa a liderar toda a área de 

oftalmologia do UnitedHealth Group Brasil. 

 

Com a aquisição, a companhia passa a contar com 23 

unidades especializadas em oftalmologia, somada à rede 

Lotten Eyes, que foi adquirida em 2016 e fundada por Claudio 

Lottenberg, atual presidente do UnitedHealth Group Brasil. 

 

“Essa será a plataforma de lançamento do Americas 

Oftalmologia para consolidar e expandir o acesso a essa 

especialidade em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal 

e Estados do Nordeste, tanto para clientes particulares 

quanto para aqueles que possuem planos de saúde. Outra 

novidade é que o Americas Oftalmologia também abrirá sua 

primeira unidade no Rio de Janeiro ainda este ano”, informa 

comunicado da empresa. 

  

Ainda segundo a companhia, a aquisição do Radium tem por 

objetivo reforçar a estratégia do Americas Oncologia para 

atender o mercado de planos de saúde em Campinas. 

 

De acordo com a empresa, o centro oncológico continuará a 

oferecer tratamentos de radioterapia, quimioterapia e 

consultas, complementando o atendimento de alta 

complexidade do hospital Madre Theodora, também do 

grupo, na cidade. 

 

O Radium passará também a contar com o conhecimento do 

Americas Centro de Oncologia Integrado, adquirido pelo 

UnitedHealth Group há alguns anos, e que atualmente está 

presente em diversas capitais do Brasil.

 

ANS DIVULGA NÚMEROS DE JULHO DO SETOR DE PLANOS DE SAÚDE 

ANS - 05/09/2019 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou 

nesta quinta-feira (05/09) os dados do setor de planos de 

saúde, disponibilizando os números relativos ao mês de julho. 

A consulta pode ser feita por meio da Sala de Situação, 

ferramenta disponível no portal da ANS.  

 

Acesse aqui a Sala de Situação.  

 

Nesse mês, o setor contabilizou, em todo o país, 46.999.473 

beneficiários em planos de assistência médica e 24.961.132 

em planos exclusivamente odontológicos. Os dados apontam 

leve queda de clientes na segmentação médica em 

comparação ao ano anterior, o que mantém a tendência de 

estabilidade, com pequenas variações, que vem sendo 

observada nesse produto. Já o segmento odontológico segue 

sua trajetória de ampla expansão nos últimos anos. 

  

Crescimento em 14 estados e no Distrito Federal  

Entre julho de 2018 e julho de 2019, houve aumento de 

beneficiários em planos de assistência médica em 14 estados 

e no Distrito Federal (DF), sendo Goiás, DF e Pará os líderes 

em números absolutos. Na segmentação odontológica, 22 

estados e o DF registraram crescimento.  

 

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações 

retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente 

pelas operadoras. Confira nas tabelas abaixo a evolução de 

beneficiários por tipo de contratação do plano e por Unidade 

Federativa. 

 

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao
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SATISFAÇÃO COM PLANOS DE SAÚDE ESTÁ APOIADA NO USO DOS 

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 
IESS – 04/09/2019 

 

A última edição da pesquisa IESS/Ibope, divulgada no mês 

passado, mostrou que o plano de saúde médico-hospitalar 

permanece como o 3° maior desejo do brasileiro e que aqueles 

que possuem plano estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o 

benefício, especialmente por conta da qualidade de 

atendimento e das equipes assistenciais; da qualificação dos 

médicos que atendem pelo plano; da cobertura do plano 

(possibilidade de realizar exames, internação etc.); e, da rapidez 

na marcação de consultas e autorização de procedimentos. 

 

Contudo, há outros indicadores importantes na pesquisa que 

ainda pretendemos explorar aqui no blog. Um dos mais 

importantes é que a satisfação com o plano não se deve apenas 

a segurança e respaldo com relação à própria saúde, questão 

que, aliás, é apontada como o principal motivo para ter um plano 

médico-hospitalar por 48% dos entrevistados, ou pela qualidade 

do atendimento, apontada como a principal razão para ter o 

plano por 38% dos entrevistados. 

 

De acordo com as entrevistas realizadas, a satisfação dos 

beneficiários destes planos está diretamente vinculada à 

utilização dos serviços médicos. Em média, 88% dos 

beneficiários de planos médico-hospitalares utilizam serviços de 

saúde ao menos uma vez por ano. Sendo que 86% dos 

beneficiários passaram por ao menos uma consulta nos últimos 

12 meses; 78% realizaram exames diagnósticos; e, 17% foram 

internados. 

 

Ou seja, não é apenas ter o plano que torna os beneficiários 

satisfeitos, mas a qualidade do atendimento recebido quando 

eles têm necessidade de atenção assistencial.  

O resultado indica claramente que o brasileiro adquire um plano 

de saúde na quase certeza de que terá necessidade de utilizá-

lo assim que tiver cumprido as carências. Isso vale tanto para 

os novos adquirentes quanto para todos os que já têm plano ou 

seguro de saúde, pois 88% de todos eles percebem a 

necessidade de utilizá-lo a cada ano. Comportamento bastante 

diferente daquele encontrado em outros segmentos de seguro. 

 

Apenas para ilustrar a questão, o total de solicitações para 

cobertura de sinistros automobilísticos está ao redor de 29% de 

toda a carteira segurada, de acordo com a Superintendência de 

Seguros Privados (Susep), autarquia vinculada ao Ministério da 

Economia que é responsável pelo controle e fiscalização dos 

mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização 

e resseguro. Ou seja, de cada 100 veículos segurados, 29 

buscam atendimento de algum sinistro junto ao segurador. 

 

Enquanto ninguém quer usar o seguro do automóvel, porque 

isso significa que a pessoa se envolveu em um acidente, a 

maioria dos beneficiários recorre à serviços de assistência à 

saúde, inclusive procedimentos preventivos, a cada ano. Isso 

significa que os beneficiários estão se cuidando mais e terão 

mais qualidade de vida no futuro 

 

A pesquisa IESS/Ibope também apresenta dados sobre o perfil 

de uso de serviços assistenciais de beneficiários e não 

beneficiários, reforçando esta tese, mas isso é assunto para 

outro post. Não perca! 

 

 

Fonte: As matérias publicadas nesta Newsletter são de assuntos de consultoria atuarial e do o setor de saúde suplementar, sendo de 

responsabilidade de seus autores e não refletindo, necessariamente, a opinião da Milliman. 

 

Nota: Para incluir ou alterar seu e-mail na lista de destinatários do Newsletter, envie uma mensagem com sua solicitação para saude@milliman.com. 

 

Para remover da lista, por favor, responda esta mensagem com o assunto ‘Remover’ no campo assunto. 

 

 

 

 

https://iess.org.br/?p=publicacoes&id=1021&id_tipo=15
https://iess.org.br/?p=blog&&id=952
https://iess.org.br/?p=blog&&id=951
https://iess.org.br/?p=blog&&id=951
mailto:saude@milliman.com
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