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APS privilegia o cuidado amplo
Modelo de Atenção Primária à Saúde, que evitaria excesso de idas aos hospitais e 
consultas a especialistas, é defendido durante 4º Fórum da Saúde Suplementar

entre a população, uma vez 
que percebe que os brasi-
leiros buscam primeiro um 
pronto-socorro, mesmo 
sem necessidade: 

– Aqui, as pessoas estão 
acostumadas a priorizar o 
modelo fragmentado e não 
a terem acompanhamento 
de um médico generalista 
– disse.

Lewis também destacou 
que as pessoas com doen-
ças crônicas são as que 
mais deveriam procurar 
a atenção primária, pelo 
fato de o modelo permitir 
melhor acompanhamento 
do paciente.

O modelo norte-ameri-
cano, como explicou o execu-
tivo, ainda apresenta falhas, 

atual, fragmentado, já deu 
mostras de que não é o 
melhor. Na saúde suple-
mentar, o beneficiário está 
aculturado com o formato 
do livrinho para escolher 
o especialista. Porém com 
um modelo centrado na 

T ema relevante e em 
evidência no setor da 

saúde privada, a Atenção 
Primária à Saúde (APS) 
foi d iscutida du ra nte 
o 4º Fór um da Saúde 
Suplementar, promovido 
pela Federação Nacional 
de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde), no Rio, nos 
últimos dias 22 e 23. A 
edição do evento deste ano 
teve como título ‘O desafio 
da eficiência em Saúde: um 
debate inclusivo’ e reuniu 
ministros, autoridades, 
representantes e especialis-
tas do setor. Eles levaram ao 
público considerações sobre 
temáticas do segmento, 
como dilemas da assis-
tência à saúde no mundo; 

Como a FenaSaúde se posi-
ciona e atua para fortalecer 
no Brasil a Atenção Primária 
à Saúde (APS), elaborada 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) em 1978?

Solange: Este é um modelo 
que vem sendo vencedor no 

e universitários vêm sendo 
treinados para se tornarem 
generalistas. Este ponto 
também foi destacado por 
Gustavo Gusso, professor 
da USP, no debate realizado 
após a palestra. Médico de 
família, Gusso foi enfático ao 
apontar que no Brasil, para 
a mudança de paradigma, 
é preciso incentivar estu-
dantes a serem generalistas: 

– O principal concor-
rente na atenção primária 
não são especificamente os 
especialistas, mas os pron-
tos-socorros. Os pacientes 
precisariam ser atendidos 
na atenção primária. Isso faz 
parte de um processo civili-
zatório – completou. 

O subprocurador-geral 

a economia e a saúde no 
cenário nacional; o cresci-
mento dos custos no setor e 
a importância da dissemina-
ção de informações. 

No painel “Como forta-
lecer a Atenção Primária à 
Saúde nos planos de saúde”, 
o vice-presidente sênior da 
UnitedHealth Group, Lewis 
Sandy, mostrou a experiên-
cia norte-americana e disse 
que o modelo no Brasil está 
num estágio semelhante 
ao dos Estados Unidos na 
década de 1970, mas com a 
vantagem de agora a tecno-
logia estar mais evoluída. 
O executivo frisou que, a 
exemplo do que ocorreu 
em seu país, é preciso criar a 
cultura da atenção primária 

mundo todo e que o próprio 
SUS adotou. Com ele, 80% 
dos problemas de saúde, de 
acordo com dados da OMS, 
são resolvidos na primeira 
etapa. Além disso, há redu-
ção de 17% no número de 
internações. O modelo 

Um modelo vencedor a ser seguido no Brasil
Entrevista: Solange Beatriz Palheiro Mendes, presidente da FenaSaúde

da República Augusto Aras, 
coordenador da 3ª Câmara 
de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público 
Federal, defende que os 
planos de saúde devem esti-
mular os pacientes a busca-
rem primeiro um clínico 
geral, e só posteriormente, 
em caso de necessidade, 

indicar um especialista.
Para a presidente do Con- 

selho da Aliança para a 
Saúde Populacional (ASAP), 
Ana Elisa Siqueira, quando 
o usuário do plano de saúde 
se sentir integrado ao sistema 
como um todo, acessando 
seus dados, contratos e a 
sua situação, ele se engajará 
na causa e também se esfor-
çará pela sustentabilidade 
do processo como um todo.

O diretor-geral e CEO 
do Hospital Sírio Libanês, 
Paulo Chapchap, afirma 
que todos os dados do 
sistema precisam estar 
acessíveis para que opera-
doras e prestadores de 
serviço possam fazer uma 
gestão adequada da saúde.

coordenação do cuidado 
com a saúde, ele não irá 
direto ao gastroenterolo-
gista, por exemplo, pois já 
vem sendo acompanhado 
pelo médico coordena-
dor e sua equipe da APS. 
Quando o atendimento já 
foi iniciado e está mapeado, 
a resolução é mais efetiva e 
menos onerosa. Não se trata 
de não ter mais o livro, pois 
o paciente poderá escolher 
os especialistas. Durante 
muito tempo, os dois mode-
los conviverão juntos. 

No entendimento da Fena-
Saúde, o que de mais positivo 
pode-se apontar na APS? 

Solange:  Na A PS, o 
cuidado não se limita ao 
tratamento de determi-
nada doença, como ocorre 
quando o paciente vai ao 
especialista. A abordagem 
é mais ampla e holística, 
levando em conta as neces-
sidades biológicas, como 
fome, sede e sono, além de 
questões clínicas e sociais. 
A consequência mais posi-
tiva será colocar o indivíduo 

no ‘centro do cuidado’. É 
fundamental cuidar das 
pessoas de forma coorde-
nada pelos profissionais de 
saúde, tanto para prevenir 
quanto para tratar doenças.

Uma equipe multidisci-
plinar, com um médico de 
família à frente, é o primeiro 
passo a ser adotado? 

Solange: Sim. A OMS 
orienta que deve haver uma 
porta de entrada no sistema 
de saúde, no qual é feito o 
acolhimento do indivíduo 
por um médico que assume 
a coordenação do cuidado, 
articulando-se com uma 
equipe multidisciplinar e 
também com especialistas. 
A recomendação da OMS é 
que cada equipe seja respon-
sável por uma quantidade 
determinada de pessoas, 
que serão cadastradas numa 
unidade de APS.

Quais são os aspectos 
fundamentais que a Fena-
Saúde aponta para a APS 
obter êxito no Brasil, um país 
de dimensões continentais? 

Solange: As diferenças 

populacionais são conside-
radas na APS, o que aliás, 
é uma das diretrizes do 
modelo. A quantidade de 
profissionais especializa-
dos em medicina da família 
é um dos desafios. No Brasil, 
apenas 1,4% dos médicos 
tem essa especialidade. 
Assim, será preciso recorrer 
aos médicos generalistas e 
nem todos têm o conhe-
cimento necessário para 
a APS na forma proposta. 
É imprescindível obter a 
confiança do indivíduo e 
seus familiares.

Há impacto na economia 
brasileira com a APS? 

Solange: Sim, com a redu-
ção do desperdício. Se há 
uma utilização mais racio-
nal, há redução de desper-
dício, portanto, redução no 
valor pago pelo beneficiário. 
Ao reduzir preço, se favorece 
a capacidade de pagamento 
por parte do beneficiário, 
promovendo mais acesso à 
saúde privada. Mas existe um 
impacto maior: é o do ganho 
de saúde para a pessoa.

Lewis Sandy apresenta 
experiência norte-americana

“É preciso 
incentivar 
estudantes 
a serem 
generalistas”
GUSTAVO GUSSO, 
PROFESSOR DA USP
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D isseminar informa-
ções e incentivar o 

diálogo para enfrentar 
desafios na construção de 
uma agenda positiva. Esse 
foi o tom do discurso da 
presidente da FenaSaúde, 
Solange Beatriz Palheiro 
Mendes, no 4º Fór um 
da Saúde Suplementar. 
Ela enfatizou que a enti- 

dade defende medidas 
como apoio à Atenção 
Primária à Saúde (APS) 
e rede h ier a rqu izada ; 
novas regras de forma-
ção de preços e reajuste; 
mudanças de regras para 
a incorporação de novas 
tecnologias; combate a 
fraudes e mudança de 
modelo de remuneração.

Diálogo permite construção de agenda positiva
Sinergia entre políticas pública e privada e disseminação de informações entre os usuários  
de planos de saúde são importantes ferramentas para o enfrentamento dos desafios do setor

A importância da siner-
gia entre políticas pública 
e privada para enfrentar os 
desafios do setor foi desta-
cada por Marcio Corio- 
lano, presidente da Confe- 
deração Nacional das Em- 
presas de Seguros Gerais,  
Prev idência Pr ivada e 
Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização (CNseg), 

que elogiou a reativação 
do Conselho de Saúde 
Suplementa r (Consu), 
depois de 18 a nos. O 
ministro da Saúde, Gil- 
berto Occhi, frisou que os 
setores público e privado 
devem caminhar juntos 
para oferecer aos brasilei-
ros as melhores condições 
de atendimento.

Na linha do diálogo aber- 
to, Leandro Fonseca, dire-
tor-presidente da A NS, 
disse que não há espaço 
para soluções populistas 
e que o cuidado em saúde 
deve ter por premissa gerar 
valor às pessoas.  O desem-
bargador do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro 
Werson Rêgo foi enfático 

ao dizer que os recursos 
são limitados e finitos e 
precisam ser bem adminis-
trados e adequadamente 
investidos. O ministro da 
Justiça, Torquato Jardim, 
citou o excesso de judiciali-
zação, reforçando a impor-
tância da transparência  
e o bom atendimento ao 
consumidor.

diagnósticos anteriores, 
ou entrar em contato com 
um especialista para solu-
cionar o caso. Muitos têm 
computadores nos escritó-
rios, mas não se conectam. 

A tecnologia também 
pode ser usada no cuidado 
primário. Pearl relatou uma 
experiência em que quando 
a equipe usava telefone 
ou vídeo para atender um 
paciente em determinados 
casos, era capaz de resol-
ver o problema no mesmo 
dia em 16% das vezes, sem 
qualquer despesa extra.

– Também é preciso 
capacitação de profissio-
nais e formação de lide-
ranças que desenvolvam 
equipes focadas não só na 
doença e no tratamento 
específico, mas em um 
olhar integral do paciente. 

Outra questão destacada 
por Pearl é avançar nos 
modelos de remuneração, 

O diretor-executivo e 
CEO do The Perma-

nente Medical Group, o 
maior grupo médico dos 
Estados Unidos, e professor 
de medicina e administração 
em saúde da Universidade 
de Stanford, Robert Pearl, 
discorreu sobre os desafios 
mundiais da área da saúde, 
na palestra magna “Os dile-
mas da assistência à saúde no 
mundo”, durante o 4º Fórum 
da Saúde Suplementar. 

O americano, autor do 
livro Mistreated: Why we 
think we’re getting good 
healthcare and why we’re 
usually wrong (em portu-
guês, Maltratado: Por que 
achamos que estamos rece-
bendo bons cuidados de 
saúde – e por que estamos 
errados?), contou expe-
riências de sua vida e deu 
exemplos para mostrar que 
a integração de sistemas 
e a visão de contextos são 

nortes viáveis na busca de 
soluções para o tema.

Por falta de comunicação 
entre médicos america-
nos, o pai de Robert Pearl 
deixou de receber uma 
vacina após um procedi-
mento cirúrgico e morreu. 

– É preciso haver inte-
gração entre hospitais e 
médicos, com o uso de 
tecnologia nos prontuá-
rios. Assim o médico pode 
ter mais informação sobre 
o paciente e acesso aos 

Desafios da assistência 
à saúde no mundo
Robert Pearl aponta causas de problemas do 
setor e direcionamentos para soluções

consultas e procedimentos.
O entendimento de que 

o contexto pode promover 
mudanças foi outro ponto 
ressaltado por Robert Pearl, 
durante sua apresentação. 

– Ao fazer pesquisas para o 
livro, percebi que o contexto 
modela a percepção das 
pessoas e muda comporta-
mentos. Então, podemos 
fazer isso para melhorar. 

Ao escrever o livro com o 
intuito de apresentar proble-
mas no sistema norte-ame-
ricano, Pearl percebeu que 

pessoas morrem todos anos 
sem necessidade. Porém, à 
medida que passou a conhe-
cer outros modelos de saúde 
ao redor do mundo, depa-
rou-se com um cenário 
muito parecido. Segundo 
ele, muitas destas mortes 
são causadas por omissão 
em prevenção e complica-
ções de doenças crônicas, 
que poderiam ser evitadas. 

– O diálogo é essencial 
para que se desenvolva o 
cuidado primário no mundo 
todo – declarou.

GILBERTO OCCHI
Ministro da Saúde

“Temas como Atenção Primária à 
Saúde (APS), custos da saúde e difu-
são da informação aos consumidores 
dizem respeito não só à saúde suple-
mentar, mas também à saúde pública 
brasileira, envolvendo as esferas 
federal, estadual e municipal. A 
saúde pública e a suplementar andam 
de mãos dadas com os mesmos inte-
resses para, cada vez mais, oferecer 
o que há de melhor para a população 
brasileira. Teremos que enfrentar 
juntos o envelhecimento da popula-
ção. Hoje são cerca de 27 milhões de 
pessoas acima de 60 anos. E temos 
ainda o desafio das doenças crôni-
cas. Por isso, precisamos cuidar das 
pessoas de maneira preventiva.”

TORQUATO JARDIM 
Ministro da Justiça

“No Ministério da Justiça há um 
posicionamento constitucional de 
proteção do consumidor. Os esta-
dos e os agentes da saúde suplemen-
tar têm o dever constitucional de 
tornar transparentes as suas ações. 
O consumidor precisa ter clareza 
sobre o que está contratando e ser 
atendido em sua expectativa, pois a 
eficácia da Constituição na garantia 
da saúde não se sobrepõe à eficácia 
dos contratos, também protegidos 
por lei. E aqui se faz um profundo 
conflito: a judicialização na saúde. 
No total de processos, entre 2016 
e 2017, houve aumento de 70%. O 
maior desafio, em curto prazo, é 
concentrar esforço em informação.”

SOLANGE BEATRIZ
Presidente da FenaSaúde

“A nossa missão é disseminar infor-
mação qualificada para que empre-
sas e consumidores possam tomar 
decisões acertadas e exercer com 
segurança seu poder de escolha. A 
FenaSaúde está lançando a publica-
ção ‘Desafios da Saúde Suplementar 
2019’ em que defendemos 11 medidas 
para fortalecer o setor, entre elas a 
Atenção Primária à Saúde (APS); 
novas regras de formação de preços 
e reajuste; mudanças de regras para 
a incorporação de novas tecnolo-
gias; combate a fraudes; mudança 
de modelo de remuneração; análise 
de impacto regulatório; e  criação de 
produtos de previdência e poupança 
vinculados à saúde.”

MARCIO CORIOLANO
Presidente da CNseg

“Todos os que participam da imensa 
cadeia da saúde suplementar já 
reuniram os diagnósticos sobre as 
disfunções que ainda pesam sobre 
a sustentabilidade econômica do 
setor e sobre o papel mais efetivo 
do beneficiário na construção deste 
sistema. É evidente a transversali-
dade das políticas de saúde com polí-
ticas econômicas e aquelas voltadas 
ao consumidor. Agora, é preciso 
mirar em convergências que aten-
dam a três eixos: cuidado da saúde, 
sustentação do financiamento e 
protagonismo do consumidor. E 
com diálogo, tenho certeza que o 
segmento caminhará nesta direção 
e oferecerá alternativas viáveis.”

“É preciso haver 
integração 
entre hospitais e 
médicos, com o 
uso de tecnologia 
nos prontuários”
ROBERT PEARL, CEO DO THE 
PERMANENTE MEDICAL GROUP

Pearl realiza 
palestra magna
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buscando alternativas ao fee 
for service (FFS). No FFS, 
modelo praticado no Brasil, 
o prestador é remunerado 
por procedimento, a partir 
de uma tabela de preços 
previamente estabelecida. 
Especialistas entendem 
que este modelo dá margem 
para desperdícios e proce-
dimentos desnecessários. 
Novos modelos de remune-
ração preveem um teto por 
prestador, o que estimularia 
maior atenção à prevenção 
e consequente redução de 
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Dilemas da saúde dependem do cenário econômico
Questões como crise fiscal, falta de investimentos e envelhecimento da população afetam setor

envelhecimento da popula-
ção, além de ter uma varia-
ção de custos bem superior 
à da inflação. O conjunto de 
variáveis que impactam o 
setor de saúde suplementar 
é um desafio permanente 
para a satisfação dos consu-
midores – afirmou.

Convidado a falar sobre 
“O momento institucional 
brasileiro”, o ministro do 
STF destacou pontos positi-
vos dos últimos trinta anos, 
como a estabilidade institu-
cional e monetária e a redu-
ção da pobreza. Ao mesmo 
tempo, destacou o que 
chamou de “pontos baixos”, 
como a “corrupção estrutu-
ral, endêmica e sistêmica”, 
o sistema político “que 
reprime o bem e potencia-
liza o mal” e o crescimento 

fatores dos altos custos da 
saúde suplementar. Outra 
causa para o aumento de 
gastos é a chamada “judi-
cialização”, com recursos 
frequentes de usuários à 
Justiça com cobranças por 
serviços que muitas vezes 
nem foram contratados. 

O presidente da NotreDa- 
me citou casos em que 
pacientes são estimula-
dos a ouvir uma segunda 
opinião médica, como 
acontece no hospital Albert 
Einstein, em São Paulo. 

O ministro do Supremo 
T r ibu na l Federa l 

(STF) Luís Roberto Barroso 
destacou durante o 4º Fórum 
de Saúde Suplementar o 
desafio do setor de garan-
tir, ao mesmo tempo, o bom 
atendimento aos usuários e a 
sustentabilidade financeira 
das operadoras. Esse esforço, 
lembrou, acontece em um 
cenário de perda do poder 
aquisitivo da população 
nos últimos anos e também 
de um Sistema Único de 
Saúde (SUS) com grandes 
deficiências. Assegurado 
pela Constituição de 1988, 
o SUS é destinado a quase 
150 milhões de pessoas. 

– A incapacidade do SUS de 
atender a todo esse contin-
gente deu um impulso verti-
ginoso à saúde suplementar. 

U tilização em excesso 
dos serviços de saúde, 

desperdícios e fraudes, 
gastos elevados com novas 
tecnologias, ineficácia do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), rápido envelheci-
mento da população. Essas 
foram as causas apontadas 
para o aumento nos custos 
dos planos de saúde durante 
o painel “Crescimento dos 
custos em saúde”. 

– Se não entendermos 
que se trata de mutualismo 
(contribuição de todos para 

O Brasil tem uma situação 
muito peculiar, talvez com 
o maior sistema público de 
saúde do mundo e também 
um dos maiores mercados 
privados de saúde suplemen-
tar. Há 1.290 operadoras 
em todo o país, sendo 800 
na área médico-hospitalar, 
em que são atendidas 48 
milhões de pessoas  – afir-
mou o ministro. 

Barroso destacou outras 
questões relativas ao setor, 
como a necessidade de acom-
panhar a evolução tecno-
lógica, o envelhecimento 
da população e a adminis-
tração dos custos da saúde.

– O mercado é pressionado 
por demandas diversas, 
com expansão e incorpo-
ração de novas tecnologias, 
e que sofre o impacto do 

benefício individual de cada 
um), não vamos chegar a 
um bom termo. É preciso 
discutir marco regulatório, 
remuneração e o papel de 
cada um – afirmou Maurício 
Lopes, vice-presidente de 
Produtos de Saúde e Odonto 
da SulAmérica e vice-presi-
dente da FenaSaúde. 

Presidente da NotreDame 
Intermédica e também vice-
-presidente da FenaSaúde, 
Irlau Machado Filho desta-
cou que fraudes e desper-
dícios são os principais 

Setor se esforça para buscar equilíbrio

Custos da saúde suplementar são crescentes

Ministro Luís Roberto Barroso destaca as dificuldades do atual momento institucional brasileiro
da violência. Barroso traçou, 
entretanto, uma visão oti- 
mista do futuro. 

– A sociedade já se trans-
formou e quer um país 
mel hor. Não esta mos 
decadentes. Estamos mais 
exigentes – resumiu.

Luís Roberto Barroso 
disse que, seja quem for o 
futuro presidente do Brasil, 
deverá “respeitar as regras 
do jogo e o direito de todos”.

– Não há lugar para proje-
tos desonestos e autoritá-
rios – declarou.

O ministro conclamou a 
sociedade, o poder público 
e a classe política a se unirem 
em defesa da educação.

– Nesse país polarizado, 
um projeto suprapartidário 
em favor da educação básica 
deveria unir a todos.

Segundo ele, em 45% dos 
casos a conclusão foi de que 
a cirurgia não era necessária.

O secretário de Promoção 
da Produtividade e Advo-
cacia da Concorrência do 
Ministério da Fazenda, 
João Manoel Pinho de Mello 
sugeriu uma ampla discus-
são sobre a real necessidade 
de determinados procedi-
mentos. Também citou a 
regulamentação do sistema 
de coparticipação, em que 
os usuários de planos de 
saúde pagam mensalidade 

o país – destacou.
Para Lisboa, na área 

da saúde suplementar o 
maior problema é a falta de 
comunicação: 

– O judiciário toma deci-
sões que não são viáveis e 
as regulamentações são 
feitas sem debates. E, mais 
do que ninguém, a área 
suplementar de saúde brasi-
leira assiste ao caos que se 
tornou a regulação no país. 
Esse é um dos motivos pelos 
quais acabaram os planos 
individuais no Brasil.

A ef icácia e o equi-
lí brio da á rea da 

saúde no país dependem 
de bons índices econômi-
cos. Uma real mudança 
nos dois setores, entre-
tanto, só acontecerá com 
uma conversa franca entre 
as duas partes. A avalia-
ção foi feita pelo diretor-
-presidente do Insper, 
Marcos Lisboa, durante o 
painel “Economia e saúde 
no cenário brasileiro”.  
Lisboa falou sobre vários 
temas, como crise fiscal,  
envelhecimento da popu-
lação, desperdício, falta de 

investimentos em infra-
estrutura, aposentadorias 
precoces e subsídios ao 
setor privado.

– Sem diálogo não tem 
caminho possível. Preci-
samos disto para fazer a 
transição de uma situação 
de crise para um cenário 
positivo – afirmou.

Ele fez um amplo pano-
ra ma dos desa f ios do 
Brasil nos próximos anos, 
ressaltando o grave pro- 
blema f iscal, a necessi-
dade urgente da reforma 
previdenciária, além da 

A inversão da pirâmide 
demog r á f ica no pa ís, 
em que a população está 
ficando cada vez mais velha, 
segundo as estatísticas, é 
uma preocupação que deve 
ser enfrentada pelos gover-
nos. Cenário que impacta 
diretamente o segmento de 
saúde suplementar.

– O Brasil passou por um 
processo de envelhecimento 
muito rápido, assim como 
Coréia, China e Colômbia. A 
população brasileira cresce 
0,7% ao ano e a população 

acentuada crise dos gover-
nos federal, estaduais e 
municipais. 

– Falta dinheiro para 
infraestrutura e sanea-
mento. Isso é resultado de 
dez anos de desonerações, 
benefícios e subsídios para 
o setor privado. Prote-
gemos alguns setores em 
detrimento de outros e 
criamos distorções tributá-
rias. A crise fiscal significa 
menos hospitais, menos 
dinheiro para a educação, 
menos investimento para 

mais baixa e arcam com 
parte do pagamento dos 
serviços que utilizam.

Chefe de Relações Públicas 
e de Mídia da Associação 
Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste), 
Henrique Lian chamou aten-
ção para a ineficácia do SUS 
como um dos fatores para o 
aumento de custos da saúde 
suplementar. 

Para Denise Santos, CEO 
da Beneficência Portugue- 
sa de São Paulo, a pala- 
vra-chave é “colaboração”:

– Os custos crescentes 
não combinam com o poder 
aquisitivo de modo geral. É 
impossível discutir solução 
individualizada. 

O vice-presidente do 
Conselho de Administração 
da Associação Nacional 
dos Hospitais Privados 
(ANAHP), Ary Costa Ribeiro, 
apontou o aumento na frequ-
ência da utilização de servi-
ços por parte dos usuários 
de planos de saúde como 
uma das principais razões 
para o aumento de custos.

ED
UA

RD
O 

UZ
AL

FA
BI

O 
CO

RD
EI

RO

Luís Roberto Barroso: 
“a sociedade já se 
transformou e quer 
um país melhor”

entraves no setor, que a 
fragmentação é um grave 
problema e que o paciente 
deve ser o centro das 
discussões. 

Para Manoel Peres, dire-
tor-presidente da Bradesco 
Saúde e Mediser vice, o 
empoder a mento i nd i-
v idual do médico, sem 
pensar no coletivo, não 
colabora para a solução 
do problema do paciente. 
Romeu Cortes Domingues, 
presidente do Conselho de 
Administração da DASA, 
destacou a necessidade 
de se combater práticas 
inadequadas. 

Para Eduardo Amaro, 
presidente do Conselho 
de A d m i n ist r aç ão d a 
A s s o c i a ç ã o  N a c i o n a l 
de Hospita is Pr ivados 
(ANAHP), a judicialização, 
o aumento da frequência 
de uso do plano de saúde e 
a falta da atenção primária 
criam dificuldades para 
toda a cadeia da saúde 
suplementar. Já Leandro 
Fonseca, diretor-presi-
dente da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(A NS), a f ir ma que há 
necessidade de um olhar 
sobre o todo:

– O pa g a mento por 
procedimento reforça a 
fragmentação, traz desa-
linhamento de interesses 
entre operadoras, presta-
dores e o beneficiário. O 
setor está em risco devido 
à escalada de preços.

idosa cresce 3,5% ao ano. 
Nós ficamos velhos antes 
de ficarmos ricos. Perdemos 
a oportunidade de quando 
o país estava crescendo, 
com muita gente chegando 
ao mercado de trabalho, 
de investir em infraestru-
tura, educação e saúde.  
Mas o Brasil tem uma 
agenda possível de cresci-
mento – acredita.

Durante o debate reali- 
zado após a palestra, todos 
os participantes concor-
daram que existem muitos 

Lisboa acredita na solução 
por meio do diálogo

“O pagamento 
por procedimento 
reforça a 
fragmentação.”
LEANDRO FONSECA, DIRETOR- 
-PRESIDENTE DA ANS



CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR

APRESENTADO POR

Inteligência artificial 
revoluciona a medicina
Profissionais precisarão se adaptar para aplicar no 
atendimento diário as inovações que surgem no mercado

Brasileira de Medicina 
Diagnóstica (Abramed), 
Claudia Cohn; do dire-
tor-gerente da Bradesco 
Saúde e vice-presidente da 
FenaSaúde, Flávio Bitter; 
do diretor-presidente da 
Golden Cross e vice-pre-
sidente da FenaSaúde, 
Franklin Padrão Junior, e 
do diretor-presidente do 
IBKL, Josier Marques Vilar. 

Von Atzingen lembrou 
das mudanças pelas quais 
o mundo passou desde 

to, para a presidente da 
FenaSaúde, foi a palestra 
do CEO do The Perma-
nente Medical Group e 
professor de Medicina 
e  A d m i n i s t r a ç ã o  e m 
Saúde da Universidade de 

M apeamento genético 
que indica todos 

os tipos de doenças que 
podem afetar uma pessoa 
ao longo da vida, aplica-
tivos contendo exames 
médicos e histórico de 
saúde e até eletrocardio-
g ramas rea lizados por 
meio de relógios. As inova-
ções tecnológicas a serviço 
da medicina são tantas e 
tão rápidas que os próprios 
médicos e especialistas 
precisam de fôlego para se 

A presidente da Fe- 
naSaúde, Sola nge 

Beatriz Palheiro Mendes, 
encerrou o 4º Fórum da 
Saúde Suplementar agra-
decendo o alto nível das 
palestras e a grande parti-
cipação do público. Mais 
de 900 pessoas estive-
ram presentes nos dois 
dias de evento, número 
muito comemorado por 
Solange, já que o fórum 
foi  re a l i z ado du r a nte 
um agitado período elei-
toral. Os palestrantes e 
debatedores tivera m a 
oportunidade de discutir 
caminhos para a melhoria 
da qualidade dos serviços 
em saúde, tanto pública 
quanto privada.

– Nos prestigiaram três 
ministros, que reconhe-
cem a impor tâ ncia da 
saúde suplementar. Eu 
vejo que esse é o espelho de 
ref lexão que a FenaSaúde 
tem promovido ao longo 
dos anos. Este fórum tem 
justamente o objetivo de 
perseguir a qualidade do 
atendimento do benef i-
ciário e do consumidor – 
ressaltou a presidente. 

o século XIX, quando a 
expectativa de vida era de 
40 anos, destacou os avan-
ços da ciência e tecnolo-
gia que proporcionaram a 
transformação mundial, 
mas ressaltou que foi o 
lançamento do Iphone, 
em 2007, o grande marco 
para estes novos tempos. O 
aparelho da Apple tornou 
o acesso à tecnologia mais 
simples e acessível. 

Von Atzingen apresen-
tou a lg umas das ma is 

adaptarem e, muitas vezes, 
encontrarem formas de 
utilizar as novidades em 
benefício dos pacientes. 
Líder do ThinkLab na 
IBM Brasil e professor de 
Inovação na Pós-Gradução 
da ESPM, Henrique Von 
Atzingen do Amaral falou 
sobre este tema no painel 
“O Futuro da Informação”. 

O  deb ate ,  me d i a do 
pelo jornalista William 
Waack, teve a presença da 
presidente da Associação 

Os três ministros cita- 
dos por Solange são o do 
Supremo Tribunal Federal 
Luís Roberto Barroso; o da 
Justiça, Torquato Jardim; e 
Saúde, Gilberto Occhi. 

Outro destaque do even- 

a v a n ç a d a s  fe r r a m e n -
tas médicas existentes. 
A empresa a mer ica na 
23andMe, por exemplo, é 
responsável por realizar 
um detalhado mapa gené-
tico que, aliás, tranquili-
zou o próprio palestrante. 
Henrique Von Atzingen 
perdeu o pai, vítima de 
A lzheimer aos 47 anos, 
e tinha medo de ter o 
mesmo destino. Ao obter 
o documento, que descar-
tava esta possibilidade, 
mostrou para o seu médico 
no Brasil, que jamais tinha 
ouvido falar da tecnologia. 

 – No futuro, esse mapa 
deverá passar a custar 
entre US$ 30 e US$ 60, e 
poderá chegar ao Brasil  
por R$ 99, disponibili-
zando informações muito 
úteis na vida das pessoas – 
prevê Von Atzingen.

Já o programa Personality 
Insights é capaz de reali-
zar, por meio da inteligên-
cia artificial, uma análise 
completa da personalidade 
de um indivíduo baseada 
em seus posts. Já com a 
internet das coisas, é possí-
vel que se meça a qualidade 
do sono e da alimentação, só 
com um celular.

Flávio Bitter apresentou a 
iniciativa da rede de médi-
cos que já solicita autoriza-
ção para os pacientes para 
compartilhar um pron- 
tuário eletrônico e explicou 
que, se o usuário enten-
der os benefícios,  aceita 
compartilhar os dados.

– Mas é necessário ter 
clareza, franqueza e propó-
sito correto da informação. 
Porém, ainda estamos muito 
longe de uma integração dos 
sistemas. Hoje as iniciativas 
são isoladas. Se não criarmos 
um f luxo, vamos manter 
uma assistência descentra-
lizada – disse Bitter. 

 Para Josier Marques 
V ila r, o for necimento 
de dados dos pacientes  

depende, sobretudo, de uma 
boa comunicação dos pres-
tadores de serviços. O presi-
dente da IBKL destacou 
que boa parte dos médicos 
se formou em um período 
analógico e precisa se cons-
cientizar da importância de 
se inserir profundamente 
no mundo das novas tecno-
logias. Vilar destacou ainda 
a necessidade de quebrar a 
barreira da desconfiança:

 – O setor sofre de uma 
crise de desconfiança e 
desconstruir este senti-
mento é um desafio gigan-
tesco – afirmou. 

Já Franklin Padrão Junior 
acredita que há resistência 
e que os médicos precisam 
ser treinados:

– O grande trabalho deve 
ser junto aos médicos, para 
entenderem o uso da infor-
mação. O sigilo médico é 
usado como uma barreira ao 
acesso à qualidade do proce-

dimento utilizado – explicou.
 Para Claudia Cohn, o 

ideal seria um prontuário 
eletrônico interligado ao 
qual todos tenham acesso. 
Ela acredita que a disponibi-
lidade de informações pelo 
paciente é um processo que 
vai acontecer, desde que ele 
se sinta confortável quanto 
à governança e a ética em 
relação aos dados. 

– A legislação tem que vir 
para dar transparência e 
clareza de como utilizar as 
informações. Temos que 
nos despir da desconfiança 
e criar um ambiente seguro 
e ético – concluiu. 

Atenção Primária à Saúde (APS) e rede hierarquizada
Contribuirá para melhorar a e�ciência e qualidade da assistência, 
além de racionalizar a utilização dos recursos

Regulação dos prestadores e fornecedores
De�nição de regras de prestação de informações �nanceiras, 
transparência, padrões de atendimento e qualidade assistencial

Novas regras de preci�cação e reajuste
Modelo baseado em teto-de-preço, com a possibilidade de 
exceção baseada em avaliação técnica, considerando-se critérios 
�nanceiros e atuariais

Mudança de regras para a incorporação 
de novas tecnologias
É preciso considerar a e�cácia, custo-efetividade e capacidade 
orçamentária da população, bem como a disponibilidade

Combate às fraudes - tipi�cação de crimes
Operadoras devem ter o direito de negar cobertura ou 
cancelar contratos em casos comprovados de fraude e o 
fraudador deve ser responsabilizado

Mudança do modelo de remuneração
Novos formatos devem garantir o equilíbrio das contas, a retomada 
do crescimento e a melhoria da qualidade da assistência

Análise de impacto regulatório (AIR) e de revisões 
sistemáticas de regras (Ex-Post)
Metodologia avaliará o custo-benefício da regra regulatória, com 
vistas a garantir uma decisão a partir da melhor informação disponível

Fortalecimento do Conselho de Saúde Suplementar (Consu)
Órgão integrante do Ministério da Saúde tem entre suas funções 
estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais 
do setor de saúde suplementar

Admissão de hospitais públicos na rede credenciada 
– aumento da e�ciência da rede assistencial
Medida trará e�ciência no uso dos recursos e da infraestrutura, por meio do 
compartilhamento de instalações para uso do SUS e da saúde suplementar

Novos produtos de previdência e poupança vinculados à saúde
Plano previdenciário estruturado em regime de capitalização 
ou criação de uma poupança para o �nanciamento de despesas 
futuras do bene�ciário
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Mecanismos �nanceiros de regulação 
– coparticipação e franquia
Promovem a inibição da utilização desnecessária e 
reduzem a alocação ine�ciente dos recursos do mercado
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DESAFIOS DA SAÚDE SUPLEMENTAR 2019 PROPOSTAS DA FENASAÚDE

Cooperação e diálogo em prol do paciente
Conclusões do 4º Fórum da Saúde Suplementar apontam para mudanças que trarão equilíbrio 
financeiro das operadoras e melhorias ao atendimento

Stanford, Robert Pearl, que 
falou sobre “Os dilemas 
da assistência à saúde no 
mundo”. No total, foram 
mais de 30 palestrantes, 
especialistas e lideranças 
que apresentaram diversos 

aspectos de melhorias e 
construção de um setor 
mais sustentável. 

Este foi o primeiro ano 
das edições do Fór um 
em que se utilizou um 
aplicativo, no qua l os 

participantes enviaram 
perguntas, participaram de 
enquetes e fizeram posts 
com fotos e comentários. O 
evento contou com trans-
missão on-line, com mais 
de 3 mil visualizações.

Henrique Von 
Atzingen fala sobre o 
futuro da informação
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“Fornecimento 
de dados dos 
pacientes  
depende de uma 
boa comunicação”
JOSIER MARQUES VILAR, 
DIRETOR-PRESIDENTE DO IBKL


