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AlessAndrAMilAnez
colaboraçãopara a folha

Dependente do mercado
de trabalho formal,o setorde
saúde suplementar viu sua
base de beneficiários enco-
lher6%do fimde2014até se-
tembro deste ano. Ao todo, 3
milhõesdepessoasdeixaram
de contar com um plano de
saúde. Não por acaso, o país
eliminou 3,5milhões de pos-
tosde trabalhonomesmope-
ríodo, de acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística).
Apenasem2016,osaldode

empregos formais foi negati-
vo em 1,32milhão, de acordo
comdados do Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e
Desempregados). Enquanto
isso, 1,5milhãodepessoas fi-
cou sem plano de saúde, se-
gundo a ANS (Agência Naci-
onaldeSaúdeSuplementar).
Desse total, 1milhão (68,2%)
era de planos coletivos em-
presariais, aqueles forneci-
dos pelas empresas a seus
funcionários.
Em 2017, o cenário é um

pouco diferente, afirma Luiz
Augusto Carneiro, superin-
tendente-executivo do Iess
(InstitutodeEstudosdeSaú-
de Suplementar). O instituto
aponta que foram rompidos
624,6 mil vínculos com pla-
nos médico-hospitalares en-
tre setembrode 2017 eomes-
momês do ano passado.
Aindaque representeuma

retração de 1,3% no total de
beneficiários,onúmeromos-
tra redução no ritmode rom-
pimentosdevínculos,quees-
tava em 3,1% em dezembro
de 2016. Além disso, o saldo
deempregosestápositivoem
208,8 mil postos entre janei-
ro e setembro deste ano.
Juliana Lima, 36, faz parte

do contingente de pessoas
queperderamoempregoese
viram sem plano de saúde.
Formada em publicidade e
com duas pós-graduações,
trabalhavacomoanalista co-
mercial numa empresa que
oferecia um plano de saúde
de primeira linha. Com a cri-
se econômica, ela foi demiti-
da no ano passado. Sofreu
uma queda na rua e rompeu
os ligamentos. Semplano de
saúde, teve que arcar comos
custos do tratamento.
Agora está num trabalho

no qual ganha menos e que
não oferece plano. Sofre de
depressão, e seu pai pagará
um convênio para ela. “Não
tenho dinheiro para consul-
ta nem para remédio”, diz.

retomada
Para que o cenário de saú-

desuplementar sejamaispo-
sitivo,dizCarneiro,do Iess, a
retomada da economia deve
estar apoiadaemsetoresque

Setor quermudançana remuneraçãodemédicos emais debate sobre coberturamínima

Perdadeusuários diminui,mas
custos altos desafiamconvênios

historicamenteoferecempla-
node saúdea seus funcioná-
rios, como a indústria.
“Há um crescimento do

mercado informal, oquenão
contribui para o setor de sa-
úde suplementar, já que um
trabalhador sem carteira as-
sinadanão recebebenefícios
e, sema segurançadovíncu-
lo empregatício, as famílias
demorammais para retomar
o contrato com o plano, por
medodenãoconseguirman-
ter os pagamentos”, afirma.
Osdesafiosdosetornãose

limitam,porém,aoenfraque-
cimento da economia.
Pedro Ramos, diretor da

Abramge (Associação Brasi-
leira de Planos de Saúde),
afirmaquepesamtambémos
altos custos. Sãoeles: a infla-
çãomédica,mais altadoque
a inflação geral; a inclusão
de novos procedimentos no
rol de cobertura obrigatória;
os ressarcimentos cobrados
pela ANS de clientes de pla-
nos queusamoSUS; as frau-
descontraosplanos;a forma
de remuneração de médicos
ehospitais,quepagaporpro-
cedimento e estimula exces-
sos; e as regras para os pla-
nos coletivos, que proíbemo
reajuste para quem tem aci-
ma dos 59 anos.
Ramos afirma que a infla-

çãomédicaémaisaltadoque
a inflaçãogeralnomundo to-
do. NaEuropa, por exemplo,
a inflaçãomédicasubiu5,9%
no ano passado, enquanto a
inflação geral foi 1,6%, se-
gundo a consultoria Aon.
No Brasil, a variação dos

custos Médico-Hospitalares
em 2016 foi 20,4%, já o IPCA
(índice usado como medida
de inflação) subiu 6,3%.

gastos
Os custos da saúde estão,

portanto, no foco do debate.
Para Ramos, a forma de re-
muneração do setor, que ho-
je é por atendimento ou pro-
cedimento, estimulaabusos.
“AOMS[OrganizaçãoMun-

dialdaSaúde]dizquesãone-
cessários52examesde tomo-
grafiaparacadagrupodemil
habitantes. NoBrasil são fei-
tos 132 exames na mesma
comparação. Isso fazmalnão
sóparaa indústria, comopa-
ra o ser humano”, afirma.
Em janeiro de 2018 entra-

rá em vigor a nova cobertura
mínimados planos de saúde
determinadapelaANS.Serão
18novosprocedimentosobri-
gatórios.Ramosdefendeque
a inclusão de novos procedi-
mentos seja discutida de for-
mamais profunda. “Quando
se passa a ter direito a mais
algumacoisa, alguémvaipa-
gar, equemvaipagaréocon-
sumidor”, afirma. “Por isso,
um direito a mais às vezes é
um direito amenos.”

bruno Santos/Folhapress

A analista comercial
Juliana lima, 36, em
sua casa, na zona sul

de são Paulo

País sem Planos
beneficiários de contratos são minoria no brasil
(em milhões)

2007

*Dados de setembro de 2017. Fonte: IESS

VarIaçÃO%de 2014 a 2017*

0,42
Centro-Oeste

-3,9
Nordeste

-7,9
Norte

-8,0
Sudeste

-1,9
Sul

2010 2014 2017

39,3

44,9

50,3
47,3*

POr TIPO de PLaNO*

Individual ou familiar
9,2milhões

Por adesão
6,4milhões

empresarial
31,4milhões

Coletivo
37,8milhões

Entre os coletivos

BeNeFICIÁrIOS de PLaNOS de
aSSISTÊNCIa MÉdICa POr reGIÃO

1,7 milhão
Norte

6,6 milhões
Nordeste

3,1 milhões
Centro-Oeste

6,9 milhões
Sul

28,9 milhões
Sudeste

6%
é a queda no
número de
usuários entre
2014 e 2017*
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Vagner Lourenço, 29 anos.
Aponte seu leitor QR Code
e veja o que oVagner tem
para contar.

Uma vez por semana
eu deixo o carro e as

desculpas em casa.

Mudar um hábitomuda uma vida.

Veja por onde começar em

mude1habito.com.br.

Conheça omude1hábito,
ummovimento para colocar

mais saúde em seu dia a dia.

Aqui você encontra

ferramentas simples para

mudar e ouve histórias

de pessoas reais,

iguais a você, que quiseram

vivermelhor e conseguiram.



Câncer
C Oito medicamentos

orais para tratamento
de cânceres de pulmão,
próstata, tumores
neuroendócrinos,
mielofibroses, melanomas
e leucemia (afatinibe,
crizotinibe, dabrafenibe,
enzalutamida, everolimo,
ruxolitinibe, ibrutinibe
e tramatinibe)

C 1 exame PET-CT para
diagnóstico de tumores
neuroendócrinos

Esclerosemúltipla
C Medicamento

imunobiológico para
tratamento de esclerose
múltipla (natalizumabe)

Olhos
C Quimioterapia com

antiangiogênico e
tomografia de coerência
óptica para tratamento
do edema macular
secundário, retinopatia
diabética, oclusão de
veia central da retina
e oclusão de ramo de
veia central da retina

C Radiação para tratamento
de ceratocone

Mulheres
C Cirurgia laparoscópica

para tratamento de câncer
de ovário (debulking)

C Cirurgia laparoscópica
para restaurar o suporte
pélvico (prolapso de
cúpula vaginal)

C Cirurgia laparoscópica
para desobstrução
das tubas uterinas

C Cirurgia laparoscópica
para restaurar a
permeabilidade das
tubas uterinas

Crianças
C Endoscopia para

tratamento do refluxo
vesicoureteral,
doença relacionada a
infecções urinárias

C Terapia imunoprofilática
contra o vírus
sincicial respiratório
(palivizumabe)

Fonte: ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar)

LEANDRO NOMURA
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

A ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar) atu-
alizou a relação de procedi-
mentos que os planos de sa-
úde são obrigados a pagar.
A partir do dia 2 de janeiro

de 2018, osusuários terãodi-
reito a 18 novos exames,me-
dicamentos, terapias e cirur-
gias.Outros sete tratamentos
tiveram suas coberturas am-
pliadas. Entre eles, há pela
primeiravezumremédiocon-
traaesclerosemúltipla,além
de seis novasdrogasorais de
combate ao câncer.
Anormavalepara todosos

planos contratados a partir
de janeirode 1999,oschama-
dos planos novos, ou para
aquelesqueforamadaptados
à lei 9.656/98.Deacordocom
a ANS, atualmente 42,5 mi-
lhões de brasileiros têm pla-
nosdeassistênciamédica.As
operadoras que não cumpri-
remcomasnovasobrigações
estarão sujeitas a multas de
R$ 80mil por infração.
Para que o usuário tenha

acessoaotratamento,porém,
não basta que ele esteja no
roldeprocedimentosobriga-
tórios. Em alguns casos, é
preciso estar de acordo com
uma série de regras, as cha-
madas Diretrizes de Utiliza-
ção. Elas variam de acordo
comoprocedimentoepodem
determinar,porexemplo,que
certa droga só pode ser usa-

da após o diagnóstico de um
tipo específico de câncer.
Com as novas inclusões, o

rol contará com um total de
3.329 tratamentos. A escolha
denovas terapias ouamplia-
ções de coberturas são feitas
pela ANS a cada dois anos,
após reuniõesdoComitêPer-
manente de Regulação da
Atenção à Saúde, composto
por representantesdogover-
no,dasaúdesuplementar,de
conselhos e associaçõespro-
fissionais e de órgãos de de-
fesa do consumidor.
Nosencontros, sãodebati-

dos estudos sobre a eficácia
e a segurança dos tratamen-
tos, projeções sobre quantas
pessoas serãobeneficiadas e
impacto orçamentário.

alto custo
ParaapresidentedaFena-

Saúde (Federação Nacional
de Saúde Suplementar), So-
langeBeatrizMendes, as no-
vas inclusões e ampliações
de cobertura podem aumen-
tar em R$ 5,4 bilhões os cus-
tos das operadoras de saúde
suplementar, o que equivale
a aproximadamente 4% do
total das despesas em 2016.
“Tudooque impactaocus-

to impactanamensalidade”,
diz ela. De acordo comMen-
des, o aumento não é imedi-
ato, mas poderá ser sentido
pelos usuários no momento
dos reajustes dos contratos.
Uma das novidades mais

importantes é a inclusão da

natalizumabe, droga contra
esclerose múltipla. Segundo
aAbem(AssociaçãoBrasilei-
ra de EscleroseMúltipla), há
uma estimativa de que cerca
de 30 mil brasileiros sofram
da doença, que ataca o siste-
manervoso epodedeixar se-
quelas, como problemas na
fala, na visão e na audição.
O tratamento é indicado

paraoscasosmaisagressivos
ouparaaqueles emquehou-
ve falha comoutras terapias.
“É um remédio muito bom,
que breca a doença”, afirma
oneurologistaDagobertoCal-
legaro, chefedoambulatório
deneurologiadoHospitaldas
Clínicas de São Paulo.
Cadadosedoremédio,que

precisa ser tomado mensal-
mente, custa até R$ 7.000 na
rede particular. No entanto,
eleestádisponívelnas farmá-
cias de alto custo dos gover-
nos estaduais, onde é retira-
do de graça. A compra é rea-
lizada pelo Ministério da Sa-
úde, que, apenas no quarto
trimestre deste ano, enviou
para as secretarias de saúde
estaduais 3.989 unidades do
medicamento, aumcusto to-
tal de R$ 8,7 milhões.
Diagnosticado com escle-

rose múltipla em 2011, o ad-
vogado aposentado Alexan-
dre Alves, 43, começou a se
tratarcomonatalizumabeem
2012. Desde então, seu qua-
droclínico seestabilizou.To-
dososmeses,Alvespegaore-
médio na farmácia de alto

custo. Por opção, leva o me-
dicamento até uma clínica
particular, ondepagaR$200
para receber a aplicação.
“Tentei fazer na rede públi-
ca, mas ninguém conhecia o
remédio”, diz ele. A droga é
administradapor infusão in-
travenosa, diluída em soro.
Apartirde2018,elepreten-

de fazer o tratamento inteiro
em hospitais cobertos pelo
seuplano.Paraele,amudan-
ça representa mais seguran-
ça. “Emalgummomento,po-
de faltar na rede pública.”
Seis outros remédios apa-

recem pela primeira vez no
rol daANS:afatinibe, crizoti-
nibe,dabrafenibe, ruxolitini-
be, ibrutinibe e tramatinibe,
drogas orais contra câncer.
Doisoutrosmedicamentos ti-
veram a cobertura ampliada
—enzalutamida e everolimo.
“Essasdrogasoferecembe-

nefícios relevantes”, diz Car-
los Dzik, oncologista do hos-
pital Sírio-Libanês e coorde-
nador de oncologia clínica
urológicadoInstitutodoCân-
cer do Estado de São Paulo
Octavio Frias de Oliveira.
Tratamentos orais contra

o câncer tendemasermenos
agressivos do que a quimio-
terapia, de acordo comDzik.
“Às vezes, podem causar

efeitos colaterais menos in-
tensos, mas mais frequen-
tes”, diz. Ele alerta para o fa-
to de que essas terapias não
substituem as mais tradicio-
nais em qualquer caso.
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lista obrigatória
Procedimentos que
passam a ser oferecidos
pelos convênios a partir
de 2 de janeiro de 2018

Ampliação do rol de procedimentos entra emvigor em 2018 e pode impactar namensalidade

Operadoras terãoquebancarnovas
terapias contra esclerose e câncer

IARA BIDERMAN
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Simone Aparecida de Oli-
veira Costa, 47, não gosta de
hospital. “Como todo mun-
do”,dizela,quenesteano foi
internada por um problema
de cicatrização no pé causa-

doporumadoençavascular.
“Quando me internei, foi

quase à força”, conta. Ela foi
levadapela filha epela irmã,
queacompanharamas tenta-
tivas dos médicos para diag-
nosticar e tratar o problema.
“Não foipor faltadeempe-

nho, mas, a cada dia, eu re-

cebia informaçõesdesencon-
tradas. Não sabia onde aqui-
lo iria parar, falaram até em
amputar o pé”, conta Keli de
Oliveira, 44, irmãdeSimone.
Preocupadacomosefeitos

colateraisdeummedicamen-
todadoaSimone,Keli tentou
falar com o chefe da equipe

médica responsável. “Como
não estava conseguindo, re-
solvi ligar para o Serviço de
AtendimentoaoConsumidor
do plano de saúde. Imagino
quemuitagenteuseesse ser-
viçopara reclamar,nempen-
sa em pedir ajuda”, diz Keli.
Em vez de ser encaminha-

da de um serviço a outro, ca-
da parte empurrando a deci-
são para outro setor ou par-
ceiro,Keli encontrouumaso-
lução. O convênio serviu de
ponte e foi marcada uma re-

uniãonãoapenas comoche-
fe,mas com toda equipemé-
dica que cuidava de Simone.
“Aáreadesaúdetemdetu-

do: gente que faz pouco caso
dadordosoutrosegentepre-
paradaparaajudar, como foi
no nosso caso”, diz Keli.
“Fui superbem atendida”,

diz Simone. “Sei quehámui-
ta reclamaçãoemrelaçãoaos
planos de saúde, mas atual-
menteminha única queixa é
o preço, tudona área de saú-
de sobe acima da inflação.”

‘oplanoserviudeponteentre
osmédicoseaminhafamília’

depoimento simone aparecida de oliveira costa, 47 Keiny Andrade/Folhapress

Simone Aparecida de
Oliveira Costa, 47, em sua
casa, em São Paulo

COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

Os oito medicamentos
orais de combate ao cân-
cer incorporadosaoroldos
planos não são oferecidos
nas farmácias de alto cus-
to do governo.
Emnota,oMinistérioda

Saúdedizqueacomprade
remédios oncológicos é
obrigatoriedade dos hos-
pitaisda redepública, que
usa recursos repassados
pela pasta. Há exceções,
nasquaisoministériocen-
traliza a compra, mas es-
sasdrogas recém-incorpo-
radas à cobertura dos pla-
nos não estão entre elas.
O ministério afirma, no

entanto, que a rede públi-
ca “oferece tratamento in-
tegralegratuitopara todos
os tipos de câncer”.
Segundo a FenaSaúde

(FederaçãoNacionaldeSa-
údeSuplementar), remédi-
osoraisdecombateaocân-
cer são os itens de maior
custo anual por paciente
nonovo rol.Oafatinibeeo
crizotinibe, contra o cân-
cerdepulmão,podemcus-
tar R$ 76mil e R$ 468mil,
respectivamente.

Medicamento
custaporano
atéR$468mil
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Karina Pastore
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Doenças tidas como incu-
ráveis até outro dia são hoje
descobertasantesdeseuapa-
recimento.Medicamentospo-
dematingiralvosespecíficos.
Cirurgias abertas são substi-
tuídasporprocedimentosmi-
nimamente invasivos.
Tais progressos tornam as

medidaspreventivasmaispo-
derosas; os diagnósticos,
maiscerteiros, eos tratamen-
tos, mais seguros e rápidos.
Masa incorporação tecno-

lógica emsaúde temumpre-
ço, e alto. Não à toa está en-
tre os fatores mais determi-
nantes do encarecimento da
medicina.“Ainserçãodepro-
cedimentos não decorre da
substituiçãodeoutros jáexis-
tentes”, diz José Cechin, ge-
rente-geral da FenaSaúde
(FederaçãoNacional deSaú-
de Suplementar).
Uma nova tecnologia da

computação, por exemplo,
costuma cair na obsolescên-
cia dois anos depois do lan-
çamento, quando seu preço
é reduzido àmetade. Name-
dicina, as inovações não são

substitutivas,mas incremen-
tais. A cirurgia para desobs-
trução das artérias coronári-
asnãodeixoudeser feitacom
a popularização da angio-
plastia.Tampoucooraio-x foi
substituído por tomografia
ou ressonância magnética.
Outra especificidade do

mercadoda saúde éo fatode
que, na maioria dos casos,
uma inovação mais efetiva é
tambémmais cara.
OmédicoStephenStefani,

oncologista do Hospital do
CâncerMãedeDeus, emPor-
toAlegre, e integrantedaSo-
ciedade InternacionaldeFar-
macoeconomia e Estudos de
Desfecho,estimaquea inclu-
sãoapenasdoitem“novosre-
médios” na lista das opera-
doras gereumaumentoanu-
al de pelo menos 2% sobre o
valor damensalidade.
Osbrasileirosgastamtodo

mês, em média, R$ 740,84
nos planos individuais e R$
502,28 nos coletivos, segun-
do a ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar). “As
operadoras são asprincipais
responsáveispormodernizar
a saúde no país”, diz Reinal-
do Scheibe, presidente da

Abramge (Associação Brasi-
leira de Planos de Saúde).
Os convênios respondem

por 95% da receita dos hos-
pitais brasileiros de ponta,
onde está o que há de mais
moderno em tecnologia mé-
dica. Em 2016, foram R$ 137
bilhões comopagamento de
serviços de assistência à sa-
úde de seus beneficiários.
Para que uma inovação

médica seja incorporada pe-
losplanosde saúde, eladeve
entrarnoRoldeProcedimen-
tos e Eventos. Definido pela
ANSeatualizado a cadadois
anos (o próximo entra emvi-
gor em 2018), o documento
determina a cobertura míni-
maque cadaoperadoradeve
oferecer a seus usuários.
“Diferentemente do que

acontecenosistemapúblico,
asnovas tecnologias sãoadi-
cionadas à saúde suplemen-
tar sem critérios claros, que
sejam baseados em estudos
de custo-efetividade e capa-
cidade do sistema de supor-
tar esses incrementos”, afir-
ma Luiz Augusto Carneiro,
superintendenteexecutivodo
Instituto de Estudos de Saú-
de Suplementar. Em países

Falta de estudos para a incorporação de novas tecnologias afeta despesas da saúde emensalidade dos planos

Inovaçãosemcritérioelevacustodosistema
como Inglaterra, Suécia, Ja-
pãoeAustrália, novas tecno-
logias só são incorporadas
após essas pesquisas.
Segundo a ANS, a escolha

denovas terapiasé feitaapós
reuniões de representantes
dogoverno,dosplanosdesa-
úde e dos consumidores.
A falta de transparência

encarece ainda mais o custo
da medicina. E contribui pa-
ra a crescente judicialização
da saúde, diz omédicoCésar
Luiz Abicalaffe, especializa-
do em economia da saúde.
UmpaíscomooBrasil,que

propõeumsistemauniversal
de saúde, deve ter bem defi-
nidaa relaçãodecusto-bene-
fício para a adoçãodeum re-
médio ou de um tratamento
recém-lançado. Um dos pa-
râmetros mais usados inter-
nacionalmente é oqueprevê
ogastodeUS$50milporano
de vida salvo.
“É preciso definir quanto

umadeterminada tecnologia
modifica o desfecho”, diz o
oncologista Stefani. Umarti-
go na edição de setembro
passado na revista científica
“Nature” mostra que, de 277
medicamentosparaocomba-

tedocâncer avaliadosemes-
tudos clínicos entre 2011 e
2015, 15%repercutiamemga-
nhos efetivos para os doen-
tes. Eles não apenas viviam
mais, mas também tinham
melhor qualidade de vida.
Presente no rol da ANS, o

dabrafenibe,paramelanoma
metastático ou irressecável,
pertenceàcategoriadas tera-
pias-alvo, uma das frentes
mais modernas para o trata-
mento do câncer. Em combi-
naçãocomoutromedicamen-
to, ele inibe a ação da prote-
ína BRAF, envolvida namul-
tiplicação celular.
Umdos trabalhosmais im-

portantes com o remédio in-
dica que, para 76%dos paci-
entes, a evolução da doença
foi contida durante 10,6 me-
ses.Entreosdoentesquenão
tomaramodabrafenibe, 54%
registraram queda no ritmo
de progressão do câncer por
cinco ou seis meses. Cinco
meses de diferença na velo-
cidade de disseminação das
células tumorais, semque is-
so represente sobrevidamai-
or.Ocustodeumanova tera-
pia emcâncer sai, emmédia,
US$ 10mil por mês.

Pouca
transParência
encarece
ainda mais a
medicina, além
de contribuir
Para a crescente
judicialização
da saúde
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presidente do Instituto
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dos pacientes com câncer

ALEXANDRE RUSCHI
presidente da
operadora de planos
Central Nacional Unimed

ALESSANDRO
ACAYABA
presidente da
Associação Nacional
das Administradoras
de Benefícios

EMILIO CESAR ZILLI
presidente da
câmara sobre novos
procedimentos da
Associação Médica
Brasileira

MAISA KAIRALLA
presidente da Sociedade
Brasileira de Geriatria
e Gerontologia de SP

RAFAEL ROBBA
advogado especialista
em direito à saúde da
Vilhena Silva Advogados

FRANCISCO DE
ASSIS FIGUEIREDO
secretário de Atenção
à Saúde doMinistério
da Saúde

EURÍPEDES
CARVALHO
conselheiro da Câmara
Técnica de Políticas de
Saúde do Cremesp

O rol daANS traz oito novos
medicamentos,mas ele só é revisado
a cadadois anos. O ideal seria a
incorporação automática conformea
necessidade ou, pelomenos, a cada ano

Ébomvivermos 80, 90 anos,mas
precisamosnos organizar para pagar
as contas que isso vai trazer. É um
temaque a sociedadebrasileira tem
muita dificuldade emdebater

O consumidor paga três vezes: os
impostos quedãodireito à saúde
pública, o planoprivado e, toda vez
queháumressarcimento ao SUS,
ele é onerado epaga o reajuste

O sistemanão se sustenta porquenão
é ético. Todo ano temaumento acima
do IPCAporque “a sinistralidade
aumentou”. Não é verdade. Ela é alta,
mas temsido estável há quase 15 anos

O envelhecimento verificadonoBrasil
aconteceu emumquarto do tempo
na comparação comaFrança. Nós
envelhecemosmuito rápido, e o
país não está preparadopara isso

Quempagaplanode saúdepode
abater do IR. Em2013, a renúncia
fiscal para essa atividade foi deR$9
bilhões. É uma renúncia que contribui
para o subfinanciamentodo SUS

Nãome lembrode ter ouvido falar de
judicializaçãonos anos 2000, depois
isso passou a ser uma crescente. Hoje,
nós temosumproblema constitucional:
universalidade versus integralidade

LEONARDO NEIVA
THAIZA PAULUZE
DE SÃOPAULO

Amudançanas regras dos
planos de saúde para idosos
foi amaior polêmica entre os
especialistas reunidos no fó-
rum Saúde Suplementar, re-
alizado pela Folha, com pa-
trocíniodeFenaSaúde(Fede-
raçãoNacional de Saúde Su-
plementar), Unimed, Pfizer,
Bristol e Anab (Associação
Nacional das Administrado-
ras de Benefícios).
Aprincipal crítica se refere

às mensalidades dos planos
para a terceira idade.
Atualmente, uma norma

regulatória estabelece que a
diferençaentreopreçodapri-
meira eodaúltima faixa etá-
ria deve ser de, no máximo,
500%.MasoEstatutodo Ido-
so, que tem força de lei e se
sobrepõeànorma,proíbedis-
criminação baseada na ida-
de —e é essa a brecha usada
pelos consumidores para
contestar na Justiça aumen-
tos considerados abusivos.
Seaprovado,o relatóriodo

deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN) também terá for-

ça de lei, o que vai dificultar
a contestação judicial.
Otextoestabelecequeoau-

mentomaispesado,hojeapli-
cadodeumavezquandoocli-
ente completa 59 anos, será
parcelado e aplicado a cada
cinco anos (veja quadro).
“O reajuste total não vai

chegar aos 59, mas se torna-
rá impagávelumpoucomais
para frente, aos64.Atéos59,
a pessoa é economicamente
ativa, tem capacidade de pa-
gamentomaior”, afirmaAna
Carolina Navarrete, advoga-
da e pesquisadora em saúde
do Idec (Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor).
Sua avaliação é que o sal-

to excluirá parte dos seis mi-
lhões de usuários idosos em
um momento em que a ren-
da é reduzida drasticamente
pela aposentadoria.
ParaAlexandreRuschi, da

CentralNacionaldaUnimed,
essa interpretação é “o pior
equívoco da face da Terra”.
Na interpretação de Ruschi,
o textobeneficiaos idososao
dividir o impacto em várias
vezes.“Vamossuporque,aos
59,oaumentosejasóde10%.
Então, seapessoa faleceran-

tes de cinco anos, terá pago
apenas uma fração.”
Mas é preciso considerar

tambémo reajuste anual dos
planos, contrapõe Rafael
Robba,advogadodedireitoà
saúdeesóciodoescritórioVi-
lhena Silva Advogados.
O índice, definido pela

ANS(AgênciaNacionaldeSa-
úde Suplementar), leva em
conta a inflação médica e a
relaçãoentreoscustosde tra-
tamentos e a receita das ope-
radoras.ParaRobba, soman-
doosdoisaumentos,asmen-
salidades dos idosos podem
dobrar a cada cinco anos e
tornar inviável sua perma-
nência nos planos.
A solução, tanto para Ana

Navarrete quanto para Rus-
chi, passapelamelhordistri-
buição dos custos ao longo
das faixas etárias, já que os
mais jovenssãocercade90%
da cartela de saúde privada.
“Não dá para sobrecarregar
os mais velhos. Tem que ha-
ver uma solidariedade inter-
geracional”, diz Navarrete.

PLANOS COLETIVOS
Outro ponto polêmico da

lei é a obrigatoriedade de as

operadoras oferecerem tam-
bém planos de saúde indivi-
duais, hoje raros. A propos-
ta, porém, não estabelece li-
mite para as mensalidades.
Na prática, segundo o advo-
gado Rafael Robba, valores
exorbitantesos tornariamin-
viáveis. “Para os idosos, os
preços individuais jásãouma
barreira hoje.”
Sem opção, o idoso acaba

aderindo aos acordos coleti-
vos de adesão. “As operado-
ras oferecem um plano cole-
tivo barato, e ele entra. Só
que, no fimdoano, vão fazer
correçãodessevalorbaseada
na quantidade de cuidados
médicosdequeeleprecisou,
e o plano aumenta 40%.
A única saída para esse

idosoacabasendooSUS”,diz
Alexander Saliba, presiden-
tedaAssociaçãoBrasileirade
Auditores em Saúde.
Robba explica que, nos

contratos coletivos, a opera-
dora pode reajustar como
bementender. “Tambémpo-
de cancelar o plano a qual-
quer momento sem necessi-
dade de justificativa, desde
que dê o aviso prévio de 60
dias”, diz o advogado.

Para críticos, texto a ser votadodificulta contestação judicial de abusos

Política de aumentodeplano
para idoso esquentadebate

Francisco Figueiredo, Eurípedes
Carvalho, Antônio Britto, Luciana
Holtz e Taís Hirata (mediadora)

Fontes: Câmara dos Deputados e Ana Carolina Navarrete, advogada e pesquisadora em Saúde do Idec

Como são os planos hoje e o que pode mudar Votação do projeto que propõe mudanças nos planos está marcada para 29 de novembro na Câmara

ANTÔNIO BRITTO
presidente-executivo
da Interfarma e ex-
ministro da Previdência

JOSÉ CECHIN
diretor-executivo da
Federação Nacional de
Saúde Suplementar

ALEXANDER SALIBA
presidente da Associação
Brasileira de Auditores
em Saúde (Audif)

ANA CAROLINA
NAVARRETE
advogada e pesquisadora
do Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor

Para avançar nadiscussão sobre a
incorporaçãodenovas tecnologias,
é necessário afastar a ideia de que,
aqui ou emqualquer lugar domundo,
é possível [umplano]abarcar todas

Todos querem incorporar novas
tecnologias com rapidez,mas elas
geramumcusto alto. A operadora
podeoferecer? A sociedadepode
e está disposta a pagarmais?

Temosuma saúde comocusto de
EstadosUnidos e Europa emum
país que temo fluxo econômico
daÁfrica. Comovai se pagar por
isso?Não sepaga, não tem jeito

Dizemqueo consumidor precisa ler
os contratos comcuidado,mas, nos
planos coletivos, a pessoamuitas
vezes não temacesso ao contrato
inteiro, só aos principais pontos

Oprojeto de lei quepretendemudar a
regulaçãodos planos de saúde
cria o constrangimentode
deixar a decisão sobre próteses
e órtoses para as operadoras

Osproblemashoje são o
hipertratamento e ohiperdiagnóstico.
A saída está na atençãoprimária, com
a lógica daprevenção e o acolhimento
dobeneficiário demaneira integral

CELSO EVANGELISTA
superintendente médico
da administradora
de planos de saúde
coletivos Qualicorp

Rede de assistência
como é hojeMudanças
na rede de atendimen-
to da operadora são ava-
liadas e autorizadas pela
ANS, sem prazo. Apenas a
substituição de prestador
de serviço por outro equi-
valente é pré-autorizada

com a mudança A análi-
se pela ANS não pode ul-
trapassar 180 dias, sen-
do considerada autoriza-
da a mudança se a agên-
cia não se manifestar até
esse prazo

Código de Defesa
do Consumidor
como é hoje O código
deve ser aplicado nos
contratos de planos
de saúde

com a mudança A aplica-
ção do código aos con-
tratos de planos de saú-
de estaria condicionada
a outras questões, como
segmentação contrata-
da, rol de procedimen-
tos e tratamentos expe-
rimentais

Multa aplicada
às operadoras
como é hoje Caso não siga
prazos máximos de aten-
dimento ou descumpra ou-
tras regras, operadora pode
ser multada pela ANS. Valo-
res variam entre R$ 5mil e
R$ 1milhão

com a mudança Valores se-
riam alterados, com redu-
ção das multas e retirada
do valor mínimo. Limitação
da multa a 10 vezes o valor
do procedimento questio-
nado, podendo chegar a 30
vezes se reincidente

Segmentação
como é hoje Operado-
ras oferecem planos com
blocos de assistência. A
segmentação é a compo-
sição da cobertura: am-
bulatorial, hospitalar -
com ou sem obstetrícia -
e referência.

com a mudança Operado-
ra pode oferecer planos
com assistência inferior
a esses grandes blocos.
E até planos regionaliza-
dos, com cobertura em
apenas uma cidade

Reajustes por
faixa etária
como é hoje Proibi-
dos após os 60 anos
de idade

com a mudança Esta-
tuto do Idoso seria al-
terado e permitiria
reajuste para benefi-
ciários com 60 anos
ou mais, dividido em
parcelas - aos 59, 64,
69, 74 e 79 anos

Liminares
como é hoje Decisão provisó-
ria do juiz em caso de negati-
va de cobertura é concedida
com base na prescrição médi-
ca. Não é preciso apresenta-
ção de avaliação técnica, mas
pode ser requerida, caso o ju-
iz entenda necessário, no de-
correr do processo

com a mudança Será necessá-
rio um parecer técnico ou pe-
rícia para fundamentar a deci-
são do juiz, o que vai retardar
o atendimento ao paciente

Dependentes
como é hoje Inscrição
de filho adotivo, me-
nor de 12 anos, sem
carência

com a mudança Filho
adotivo, adotando e
criança ou adolescen-
te sob guarda, sem
carência. Normativa
da ANS já previa essa
possibilidade para o
consumidor

Próteses, órteses,
equipamentos
especiais
como é hojeMédico
define o modelo

com a mudança Ope-
radora indica três mo-
delos ao médico; a re-
cusa do médico deve-
rá ser justificada

Acompanhantes
como é hoje Cobertura
de acompanhante para
pacientes menores de
18 anos

com a mudança Cober-
tura de acompanhan-
te para pacientes meno-
res de 18 anos, pesso-
as idosas, parturientes
e pessoas com deficiên-
cia. Normativa da ANS
já previa essa possibili-
dade para o idoso

Negociação com credores
como é hoje Operadoras não es-
tão sujeitas à falência, e a ANS
pode intervir em caso de difi-
culdade financeira e decretar li-
quidação extrajudicial – proce-
dimento para recuperar a em-
presa e evitar a falência

com a mudança Operadoras po-
derão firmar acordo com pe-
lo menos 2/3 dos credores. Por
12 meses, fica desobrigada de
cumprir compromissos e pra-
zos. Medida evita a cobrança de
juros e permite renegociação
dos contratos, além de suspen-
der prazo de prescrição e ações
e execuções contra a operadora

BIANKA VIEIRA
EVERTON LOPES BATISTA
LEONARDO NEIVA
DE SÃOPAULO

Investir em prevenção po-
de ser uma saída com custo
relativamente baixo para re-
duziroscustos, e consequen-
temente os preços, dos pla-
nos de saúde. Com a crise
econômica e o aumento do
desemprego, o setor enfren-
ta queda significativa no nú-
mero de beneficiários.
Para participantes do fó-

rum Saúde Suplementar, a
atençãoprimáriaà saúdepo-
de ser uma grande aliada.
Nessemodelo são privilegia-
das ações deprevenção indi-
viduais e coletivas, como va-
cinação e precaução contra
acidentes ou agravos de do-
enças, através de umatendi-
mento personalizado e inte-
gral, feitogeralmenteporum
médico de família.
Oacompanhamentodesse

profissionalpoderia ajudar a
reduzir os desperdícios na
área, segundo Alexandre
Ruschi,presidentedaCentral
Nacional Unimed.
No Espírito Santo, disse

ele, aUnimedVitória oferece
umpacotebaseadonomode-
lo de atenção primária que,
em cerca de quatro anos de
operação,conseguiudiminu-
ir 20% a taxa de frequência
de internações e 23% na de
consultas,emrelaçãoaclien-
tes de outros pacotes.
ParaCelsoEvangelista, su-

perintendentemédicodaad-
ministradoradeplanosdesa-
úde coletivos Qualicorp, a
adoção desse modelo pode
resolver até 90%dos proble-
mas de demanda.
Para adotar essa diretriz é

preciso, porém, retomar a fi-
gura do médico de família,
quenãoévalorizadanemen-
treosmédicos.“Nósmatamos
o médico de família e agora
precisamosdele”, disseoad-
vogadoespecialista emdirei-
to à saúde Rafael Robba.

ACIDENTES
Grande parte dos aciden-

tes comaltos custosmédicos
acontece quando os idosos
estão andando dentro de ca-
sa, afirmou Alexander Sali-
ba, presidente da Audif (As-
sociação Brasileira de Audi-
tores em Saúde).
Assim, eliminar riscos bá-

sicos —tornando mais segu-
ras as formas de acesso e co-
locando apoios em vasos sa-
nitários e no local de banho,
por exemplo— ajudaria a
combater acidentes corri-
queiros e, por consequência,
os custosdelesprovenientes.
Além disso, Saliba citou

comoexemplopositivoapos-
sibilidadedepremiaroclien-
tequesecuida,oque jáacon-
tece em alguns países, como
os Estados Unidos.
“A operadora observa se

ele está controlando diabe-
tes, tomandoremédio, fazen-
do exames. Isso também é
medicina preventiva.”
JoséCechin,diretor-execu-

tivo da FenaSaúde (Federa-
çãoNacionaldeSaúdeSuple-
mentar), faz uma ressalva ao
raciocínio. “Queaadoçãode
um bom estilo de vida evita
doenças crônicas e outros
problemas de saúde é fato,
masé inegávelqueoidosoes-
tácustandocadavezmaisca-
ro para o sistema.”
Foi outra afirmação que

mereceu ressalva. “Desafio
qualquer pessoa do ramo a
me dizer quantos idosos da
sua carteira sãohipertensos,
diabéticose tabagistas”, afir-
mouEmilioCesar Zilli, presi-
dente da câmara técnica de
procedimentos da AMB (As-
sociaçãoMédica Brasileira).
Eledizqueosplanosdesa-

údenãoconhecemocustore-
al de cada tipo de paciente.
“Dizer só por dizer que idoso
aumenta gastos [e portanto
os custos dos planos de saú-
de]nãofazsentido,principal-
mentequandoeles represen-
tam apenas cerca de 12% da
carteira de segurados”, diz.

Planos deveriam
atuar na prevenção
para reduzir custos
Vacinação e combate a acidentes ajudam
a evitar problemas, dizem especialistas

Keiny Andrade/Folhapress

Fotos Alberto Rocha/Folhapress



ab8 semináriosfolha_saúde suplementar ★ ★ ★ Sábado, 25 dE NovEmbro dE 2017

colaboração para a folha

A dermatologista Natally
Trindade, 33, foi surpreendi-
da três vezes por seu convê-
nio nos últimos 20meses.
Aprimeira, em2016, foi ter

seu pedido de reembolso ne-
gado. Ela foi diagnosticada
com câncer de tireoide em
abril de 2016 e passou por
umacirurgia. “Pedi reembol-
so,mandeideclaraçãodomé-
dico, recibos e todaapapela-
da para o convênio, mas o
processo enrolou”, diz.
A segunda surpresa foi ter

sidoavisadadequeseriades-
ligada do plano. “Fui à segu-
radora, negociei, paguei e
não fiquei sem convênio.”
Oproblemado reembolso,

sem solução aparente, levou
a dermatologista a um escri-
tóriodeadvocacia. Foi aí que
descobriu que há caminhos
mais rápidos e simples para
resolver conflitos entrebene-
ficiários e operadoras.
No caso de Trindade, não

foi preciso entrar com ação
judicial. Uma ferramenta da
ANS(AgênciaNacionaldeSa-
údeSuplementar)permiteao
beneficiário registrar a quei-
xa, que é enviada à operado-
rapara resposta emdezdias.
No finaldesseprazo, foi re-

embolsada. “Se soubesse, te-
ria feito dessa forma desde o
começo”, diz a médica.

A ferramenta é a NIP (No-
tificaçãode InvestigaçãoPre-
liminar), pormeiodaqual as
reclamaçõespodemser feitas
no próprio site da ANS, por
telefoneoupresencialmente.
Em geral, as questões são

solucionadas, segundoRafa-
el Robba, especialista em di-
reitoà saúdedoescritórioVi-
lhenaSilvaAdvogados.“Mas,
se o beneficiário entender
queoproblemanão foi resol-
vido adequadamente, tem
que entrar na Justiça”, diz.
Trindade comemora o

acordo,masse lembradasdi-
ficuldades pelas quais pas-
sou. “Quando os problemas
surgiram, além de lidar com
a doença, estava amamenta-
do minha filha mais nova. É
desgastante enfrentar a bu-
rocracia do convênio num
momento de fragilidade.”
Mais tranquila agora, ela

diz entender que os convêni-
os estão sobrecarregados de
demandas,muitasdelasdes-
necessárias. “Eu não atendo
diretamente clientes de con-
vênio, mas vejo muitas pes-
soas querendo fazer exames
ou tratamentos que não pre-
cisam. Issoprejudica o enca-
minhamento de casos real-
mentenecessários.Mas seos
próprios convênios humani-
zarem o atendimento ao cli-
ente muita coisa vai melho-
rar”, afirma. (iara biderman)

‘faltahumanizar
oatendimentodos
planosdesaúde’

Julliane Silveira
colaboraçãopara a folha

As clínicas populares sur-
giram como uma alternativa
para quemnão templano de
saúde —cerca de 75% da po-
pulação brasileira— nem
quer depender do SUS. O
atendimento rápido eospre-
çosacessíveis fizerama fama
dessemercadoquesócresce.
Não há dados oficiais so-

bre esse modelo de negócio,
mas as empresas estão oti-
mistas. “Nunca tivemos tan-
ta oportunidade para start-
upsnaáreadesaúde”,dizRe-
nato Velloso, vice-presiden-
te de desenvolvimento de
mercado do Dr. Consulta,
umadaspioneirasnesse tipo
de atendimento no Brasil.
A rede tem45unidadesem

operação (19 inauguradasem
2017), espalhadasnaGrande
São Paulo e na Baixada San-
tista. A empresa contabiliza
150 mil atendimentos por
mês, entre consultas e exa-
mesde56especialidades.Re-
centemente, recebeu de in-
vestidores aportes de R$ 300
milhõeseprevêexpansãopa-
ra 2018, mas não fala em fa-
turamento, número e local
das novas unidades.
Asconsultas custamdeR$

110 a R$ 150. Segundo Vello-
so, a fórmula que reúne pre-
ços baixos e lucro passa pela
tecnologia. A empresa conta
com aplicativos para marcar
atendimentos de forma rápi-
da,abrirnovasagendasemo-
nitorar qual unidade precisa
de uma nova especialidade,
por exemplo. “Temos um al-
goritmoparaentenderquan-
tos médicos precisam estar
em cada local”, afirma.
ÉomesmodiscursodaGlo-

balmed, que abriu a primei-
ra unidade em 2015 e fecha o
ano com faturamento de R$
9milhões.Dasdezunidades,
sete foram inauguradas em
2017—alémdeSãoPaulo, há
clínicas em Ribeirão Preto e
Piracicaba (interior de São
Paulo) e em Vitória (ES). Pa-
ra o ano que vem, a previsão
é dobrar o número de unida-
dese irparaBahia,MinasGe-
rais, Rio de Janeiro e Paraná.
“Usamos tecnologiaspara

reduzircustos.Omédicocon-

Clínicas adotamprontuário unificado e aplicativos na
organização de consultas, que custam emmédia R$ 100

Redespopularesusam
tecnologiaparacortar
gastosecobrarpouco

seguever aagendanosmart-
phone, e os prontuários mé-
dicos são digitais, por exem-
plo”,explicaBrunoCarvalho,
CEO e fundador da empresa.
Ao apresentar a Minuto-

Med, inaugurada em 2014, o
sócioVitorAsseituno jámen-
cionaos recursosquesãouti-
lizadosnascincoclínicas ins-
taladas em shoppings da
Grande São Paulo.
“Usamos telemedicinapa-

ra algumas especialidades e
temos um prontuário eletrô-
nico único”, conta. A empre-
saatende2.000pacientespor
mês. A consulta comummé-
dico generalista custa R$ 89.

‘serviço limitado’
A longevidade dessas clí-

nicas populares depende da
qualidadedosserviçosofere-
cidos, opina Alessandro
AcayabadeToledo,presiden-
tedaAnab (AssociaçãoNaci-
onaldasAdministradorasde
Benefícios).
“Há uma limitação. Você

não consegue exames mais
complexos nemcirurgias. Se
precisardeuma investigação
mais profunda, o serviço fi-
carápelametade, eopacien-
te terá de voltar ao SUS ou a
um plano de saúde.”
Além de otimizar custos e

monitorar clientes, ter bons
médicos é fundamental. Pa-
ra atrair profissionais, as clí-
nicas populares pagam de
40% a 50% do valor da con-
sulta mais bônus ou incenti-
vos de desempenho.
Quando retornou de um

mestrado na Universidade
Harvard, nos EUA, o clínico
Marcelo Zacarkim, 31, resol-
veu ser “paciente oculto” em
diversas clínicas para ver co-

moeraoatendimento edeci-
dirondequeria trabalhar.Es-
colheu a Dr. Consulta, sobre
a qual já tinha ouvido falar
durante o curso no exterior.
Zacarkimadministrao tra-

balhonaclínicapopular com
um doutorado na USP e o
atendimentoemumhospital.
“Façominhaagendaenãote-
nho que me preocupar com
gestão, algodifícil paraomé-
dico. Tenho uma boa equipe
de triagemedeenfermagem,
além de ter uma atuação so-
cial, algo que sempre quis.”
SegundodadosdaANS,os

planosdesaúdenoBrasilpa-
gamemmédiaR$30porcon-
sulta. No Estado de São Pau-
lo, a média é um poucomai-
or: em tornodeR$50, segun-
do médicos. O valor é próxi-
mo ao da remuneração das
clínicas populares—sem en-
cargos nem burocracias de
um consultório particular.
Para José Luiz Bonamigo

Filho, diretor da Associação
Médica Brasileira, a dificul-
dade de gestão somada à
competitividadedomercado
facilitaacontrataçãodebons
médicos por essas clínicas.
“Formam-se no Brasil cer-

cade30milmédicosporano,
que têm como opção abrir o
próprio consultórioeesperar
cerca de três anos para en-
cher de pacientes particula-
res ou atender por convênio
médico e passar por toda a
burocracia e esperar até três
meses para receber valores
baixos”, afirma.
Trabalhar noSUS também

não é muito vantajoso do
ponto de vista da remunera-
ção. Atualmente, o sistema
não paga o médico por pro-
cedimento, e sim por salário
mensal ouporhorade traba-
lho. Em São Paulo a hora va-
le em média de R$ 100 a R$
120, em que podem ser aten-
didos vários pacientes, de-
pendendo da unidade.
Algumas empresas tam-

bémoferecemplanos de car-
reira aos médicos, como a
Globalmed. A consulta varia
deR$ 90 aR$ 140 e de 40%a
50%do valor é repassada ao
médico, que também pode
ganharbônusdeacordocom
avaliaçãodepacientes e fun-
cionários e se tornar sócio.

depoimento Natally triNdade, 33
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a dermatologista
natally Trindade,
em São Paulo

Omédico
Marcelo
Zacarkim, 31,
em unidade
da rede Dr.
Consulta, em
São Paulo

EmprEsas contam
com algoritmo
para idEntificar
quantos
EspEcialistas
dEvEm sEr
dEslocados para
cada unidadE
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dados da organização mundial da Saúde (omS)
apontam que a mortalidade em decorrência de câncer
no brasil cresceu 31% entre os anos 2000 e 2015, atin-
gindo 223,4mil pessoas, o que acendeu um sinal de aler-
ta sobre a necessidade de investimento em ações pa-
ra a realização de diagnóstico e tratamento precoces.

atualmente, o câncer é a segunda principal causa
de morte no país e no mundo –superado apenas pelas
doenças cardiovasculares-, mas essa posição deve se
inverter até 2030, segundo estimativa de especialistas.

entre os tumores, omaior responsável pormortes é
o câncer de pulmão, seguido pelo de cólon e, em tercei-
ro, pelo de mama. as principais razões apontadas para
justificar o aumento no número de casos e de mortes
é o envelhecimento da população,mudanças no estilo
de vida, sedentarismo, dietas pouco saudáveis e polui-
ção. Hoje, uma em cada seis mortes no mundo é cau-
sada pelo câncer. mais de 14 milhões de pessoas de-
senvolvem a doença a cada ano e, segundo aomS, esse
número deve atingir 21milhões em 2030.

mais de 14
milhões de

pessoas
são alvo

da doença
a cada ano

TIPOS DE
CÂNCER
MAIS INCIDENTES
Localização primária
dos casos novos*

*Dados estimados de 2016-2017, exceto câncer de pele não melanoma. **Inclui traqueia e brônquio.
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Estômago
7.600
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1º

Pulmão* 15.484

Próstata 14.484

Estômago 9.132

Colorretal 8.163

Esôfago 6.525

Homens

Mama 15.403

Pulmão* 10.978

Colorretal 8.533

Colo do útero 5.727

Estômago 5.132

Mulheres

MorTES por CâNCEr

ENTrE HoMENS ENTrE MulHErES

Responsável técnico: Eurico Correia - CRM: 44004-SP

Casos de câncer aumentame
indústria investe em tratamentos

o sinal de alerta que fez a pro-
fessora JanaínaCarneiro da Silva, 42,
desconfiarquehavia algo errado com
sua saúde foi sofrer com episódios de
falta de ar constantes. Quando não
conseguiu subir todos os lances da es-
cadadentrodaprópriacasa, tomouuma
atitude: “fui para ohospital eme inter-
naram imediatamente”, lembra.

Umabiópsia dopulmão confirmou
o diagnóstico de câncer com muta-
ção do gene egFr. “Havia vários nó-
dulos e eu estava respirando apenas
com um pulmão.” na época, o medi-
camento afatinibe, indicado para o
tratamento, ainda não estava apro-
vado para uso no brasil.

Semalternativa, Janaína recebeu a
medicação por meio do uso compas-
sivo (quando a farmacêutica fornece o
remédio sem custos para o paciente e
os resultados são entregues ao órgão
reguladorparaajudarnaaprovaçãoda
droga no país).

“Por um ano fiquei totalmente li-
vre da doença. emmarço, no entanto,
o câncerretornoueagoraestou fazen-
dooutro tipodequimioterapiaeaguar-
dandoo resultadodeumabiópsiapara
definir qual será o andamento do tra-
tamento”, conta Janaína.

o engenheiro civil Célio Perucelo,
40, diagnosticado em 2011 com um ti-
po rarode câncerde rim, tambémpre-
cisou de ummedicamento ao qual não
tinhaacesso,oaxitinibe, indicadopara
o seu tipodadoença. neste caso, adro-
ga já está aprovada para uso no brasil,
masaindanão foi incorporadapelaanS.

Um dos principais gargalos que o
brasil enfrenta no tratamento do cân-
cer é o diagnóstico precoce.

em geral, os pacientes só desco-
brem adoença em estágio avançado, o
que pode até inviabilizar o tratamen-
to adequado. “o diagnóstico precoce
é a diferença entre a vida e a morte.
Quando se descobre a doença,muitas
vezes já é tarde”, avalia lucianaHoltz,
presidente do institutooncoguia. de
acordo com ela, há estudos que de-
monstram que na saúde suplemen-
tar, por exemplo, 70% dos diagnósti-
cos de câncer de pulmão acontecem
em estágio avançado.

Para o oncologista Sérgio Simon,
presidente da Sociedade brasileira de
oncologia Clínica, o país precisaria
estabelecer programas nacionais de
rastreamento que visassem o diag-
nóstico precoce, em especial para os
cânceresdemama, pele, próstata, pul-
mão e intestino –os mais comuns na
população brasileira.

“omundo ideal seria um país com
um bom programa de detecção preco-
ce que não se resumisse ao exame de
papanicolaou. Um programa que ofe-
recessede formasatisfatóriaexamesde
mamografia, colonoscopia, radiografia,
masestamoslongedisso”,explicaSimon.

diante desse cenário, a omS ape-
la para que países em desenvolvimen-
to priorizem serviços de diagnóstico e
tratamento que, se executados em es-
tágio inicial, podem ter um custo qua-
trovezesmenordoqueosrealizadosem
tumores em estágio avançado.

diagnóstico
precoce

a estimativa para o brasil no biênio
2016-2017 é de 600 mil novos casos de
câncer, segundo dadosdo institutona-
cional deCâncer (inca).

diantedessecenário,encontrartra-
tamentosmaispersonalizados,comme-
nos efeitos colaterais e que promovam
mais qualidade de vida para o paciente,
éomaiordesafiodaindústria farmacêu-
tica, que renova o seu arsenal terapêu-
tico em busca de drogas cada vezmais
específicas para cada tipo de paciente.
Quimioterapia oral, anticorpos mono-
clonais e imunoterapia estão entre os
avanços na área da oncologia.

oproblemaéque,namaioriadasve-
zes, essasmedicações chegamaobrasil
comatraso e opacientefica semacesso
ao tratamentoadequado.oprocessode
aprovaçãodadroganaagêncianacional
deVigilância Sanitária (anvisa) émoro-
so,oqueretardao iníciodo tratamento.

o rol deprocedimentosdaagência
nacional de Saúde Suplementar (anS)
é atualizado apenas a cadadois anos, e
nem sempre todos os pedidos são in-
corporados à lista de obrigações dos
planos de saúde.

o roldaanSacabade seratualizado
para 2018 e, entre as novidades, estão
a incorporação de oitomedicamentos
orais para tratarvários tiposde câncer.

Umadas drogas seráoCrizotinibe,
indicado para o tratamento do câncer
de pulmão “de não pequenas células
avançado” e relacionado aumaaltera-
ção genética específica (fusão eml4-
alK). ainda para o câncer de pulmão
avançado, o rol vai disponibilizar o
afatinibe (para casos de mutação do
gene egFr).

Também serão incorporados oda-
brafenibe, indicado para adultos com
melanomairressecáveloucommetásta-
se, eoenzalutamida, parao tratamento
de câncer de próstatametastático.

Jáosmedicamentosaxitinibe (cân-
cer renal avançado de células claras);
Cobimetinibe (melanomapositivopa-
ra mutações braF V600) e regorafe-
nibe (tumores gastrointestinais me-
tásticos) continuam fora da lista dos
que serão fornecidos pela anS, em-
bora a Sociedade brasileira de onco-
logia Clínica (SboC) tenha feito o pe-
dido de integração.

tratamento personalizado acesso ao
medicamento

ApresentA

Ateliê de produção de conteúdo para estratégia de marcas e mercado publicitário em todas as plataformas | estudio.folha.com.br

Descobri vários nódulos e estava
respirando apenas com um pulmão.
Fiz um primeiro tratamento
e agora estou aguardando
o resultado de uma nova biópsia

Janaína Carneiro, 42

Fonte: Instituto Nacional
de Câncer e DATASUS,
com dados de 2015

MarcosNagelstein/Estúdio Folha
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COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

As regras para os planos
com coparticipação e fran-
quia estão sendo revistas pe-
la ANS (AgênciaNacional de
Saúde Suplementar), que
abriu consulta pública em
marçodesteanopara receber
propostas. O objetivo é dar
maissegurançae transparên-
ciaaosistema.Hoje, 50%dos
beneficiários têm planos de
saúde nessemodelo.
Noplano semcoparticipa-

ção,ousuáriopagaumamen-

salidade fixaenãoprecisaar-
car comadicional ao realizar
procedimentos de saúde.
Já a coparticipação, cuja

mensalidade é mais barata,
prevê a cobrança de valores
adicionais àmensalidade re-
lativos a procedimentos co-
moconsultas e exames reali-
zados pelo beneficiário.
A diferença de preços en-

tre esses dois tipos de convê-
nios seaproximade40%nos
contratos do tipo individual
ou familiar, e de 30%nos ca-
sos de contrato coletivo.

Planonomodelode coparticipaçãopode sairmais caro
Mensalidademenor nem sempre é vantagem para as pessoasmais velhas ou com doenças crônicas

COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

Lançado há um ano pela
ANS(AgênciaNacionaldeSa-
úde Suplementar), o progra-
ma Idoso Bem Cuidado pre-
tende disseminar uma visão
mais global desse público,
com integraçãoentreosvári-
os tratamentos aos quais ele
é emgeral submetido,de for-
ma a melhorar a qualidade
devidae reduzir internações.
A lógicaatualdaprestação

de serviços de saúde no país
não é adequada às necessi-
dades desse grupo, já que é
orientadaaoatendimentode
casos agudos. O pronto-so-
corro é uma das principais
portasdeentradanosistema,
quandodeveria ser retaguar-
da apenas para urgências e
emergências, diz a ANS.
Apartir dessediagnóstico,

o IdosoBemCuidadopropõe
açõesemcinconíveis:acolhi-
mento, núcleo integrado de
cuidado, ambulatório geriá-
trico, cuidadoscomplexosde
curta duração e cuidados de
longa duração. O foco está
nos três primeiros níveis.
A agência selecionou 67

projetos de prestadores de
serviços (hospitais eclínicas)
eoperadorasdesaúdesuple-
mentar como instituições
parceiras no programa. As
primeiras experiências com-
pletaramumanoemoutubro.
ASulAméricaéumadas49

operadorasqueaderiram.Se-
gundoRaquel Imbassahy,su-
perintendente de serviços
médicos, o IdosoBemCuida-
do é um modelo inovador,
que envolve integralidade,
sustentabilidade, qualidade
desaúdeeatenção—resume.
Oprogramavemsendo im-

plementadopor regiões.“Pri-
meiro preparamos a rede em
determinada área e, a partir
daí, convidamos os idosos a
participar. Os únicos critéri-
os são idade e localização.”
Pela SulAmérica podem

participarpessoasapartir de
65 anos. Quem aceita o con-

Iniciativapiloto envolve49operadorasde saúde suplementar e 18hospitais e clínicas

Programa voltado ao idoso
tenta reduzir as internações

do Idoso Bem Cuidado no
HCor, diz que o programa foi
implementadoentreos inter-
nados,na transiçãodecuida-
dos quando deixam o hospi-
tal e no atendimento ambu-
latorial desses idosos, que fi-
cam vinculados ao hospital.
Weber explica que o HCor

é especializado em doenças
crônicas, mais comuns na
idade avançada. Entre ospa-
cientes admitidos na unida-
de de internação, 66,5% têm
60 anos oumais.

NÍVEL DE FRAGILIDADE
Todosos idosos internados

passamporavaliaçãoquede-
termina seu nível de fragili-
dade, sendo que 32,7% são
classificados como frágeis.
“Os frágeisapresentamris-

comaiorde complicaçõesna
internação, comoquedas, re-
ação adversa a medicamen-
tos, necessidade de transfe-
rência para a UTI e interna-
ção prolongada”, diz.
Esse grupo é incluído no

Idoso Bem Cuidado, que in-
tegra recursos multidiscipli-
nares com o objetivo de ga-
rantir a segurançadopacien-
te, manter sua capacidade
funcional e reduzir seuperío-
do de internação.
A idade média dos partici-

pantes no HCor é 81,8 anos,
que ficamemmédia 14,1 dias
internados. Entre os proble-
masfrequentesestáocompro-
metimento cognitivo, como
desorientação no tempo e al-
terações de memória, apre-
sentado por 74% dos incluí-
dosnoprograma. Já70%têm
reduçãodeforçamuscular,as-
sociada à dificuldade de ca-
minhar, ealto riscodequeda.
“O programa colabora pa-

ra ter o idoso internado por
umperíodomenor, porque a
cada internação ele se debi-
lita mais. Se não tiver um
olhar integrado,elepode,por
exemplo, sair muito bem de
uma internaçãoortopédica e
mal de outras doenças”, diz
Weber. (ALessAndrA MiLAnez)

A coparticipação faz com
que a pessoa utilizemenos o
plano. “É preciso prestar
atenção, fazeras contas,por-
que em média esses planos
podemsermaisbaratos,mas
se a pessoa utiliza muito po-
de ser que fique mais caro”,
afirmaAnaCarolinaNavarre-
te, advogada e pesquisadora
do Idec (Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor).
Outro problema apontado

pelaadvogadaéqueacopar-
ticipação impede qualquer
previsibilidade: o consumi-

dor nunca sabe quanto vai
gastar com saúde.
As formasmais comunsde

coparticipaçãonoBrasil são:
percentual em cima do valor
do procedimento pago ao
prestadordeserviço;percen-
tual sobre uma tabela de va-
lores médios praticados no
mercado e valores predefini-
dos para os procedimentos.
“Para um idoso ouumdoen-
te crônico, que têm de aces-
sarmais o sistema, a coparti-
cipação pode não ser reco-
mendável.”(JL)

40%
é a diferença
de preço entre
os planos
com e sem
coparticipação
na contratação
familiar ou
individual
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A professora
aposentada Nancy
Bonansea em rua
no Jaçanã, zona

norte de São Paulo

vite recebe a visita de umen-
fermeiro, que faz uma avali-
ação da capacidade funcio-
naldo idosoeoclassificapor
riscodesaúde.Combasenes-
ses dados, é elaborado um
planoespecíficodecuidados.

O participante também é
convidado a passar pelo ge-
riatra e conta com uma cen-
tral de urgência 24 horas.

A operadora tem acordo
com alguns hospitais e, se o
idoso passa por algum em
umaurgência, éacompanha-
do pelo programa desde a
hospitalizaçãoatéatransição
decuidados,envolvendoafa-
mília, para que esteja apta a
recebê-lo de volta.

cuIDADo E AtENção
A professora aposentada

Nancy Bonansea, 68, é uma
das participantes. Ela conta
que têmgastrite e fez um tra-
tamento de dois anos emde-
corrênciadeumabactériano
estômago. Desde que entrou

no programa não foi mais
hospitalizada. As enfermei-
ras do Idoso BemCuidado li-
gam com regularidade para
ela. “Se digo que estou com
umproblema, elas vãoatrás,
falamcommédicos.Nãogos-
to de falar de doença com as
pessoas, sempredigoquees-
toubem.Mas, comelas, pos-
so falar.Gostopelo carinho.”
A SulAmérica tem em sua

basedebeneficiárioscercade
180 mil idosos, dos quais
5.000 participam do progra-
ma. “Iniciamos o piloto em
SãoPauloevamos levaraou-
trascidades”,diz Imbassahy.
Emboranãoexistamresulta-
dosconsolidados, eladizque
é notável a redução no aten-
dimento em pronto-socorro,
internações e reinternações.
OHospital doCoração, em

São Paulo, é um dos 18 pres-
tadores que participam da
iniciativa.BernardeteWeber,
superintendente de qualida-
de e umadas coordenadoras

Brasil mais velho
Expectativa de vida do brasileiro ao nascer

Fonte: IBGE
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JACQUELINE LATTARI
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Países comsistemasde sa-
údesimilaresaobrasileiro só
permitem que empresas pri-
vadas ofereçam serviços su-
plementares,quenãoconcor-
rem com a rede pública —ao
contráriodoqueocorre aqui.
No Reino Unido, na Fran-

ça, na Espanha, emPortugal
e no Canadá, convênios só
vendem aquilo de que o sis-
tema público não dispõe.
Uma empresa não pode ven-
der cirurgia cardíaca se isso
é oferecido pelo sistema.
Comonomodelo de trans-

plantedeórgãosnoBrasil, to-
dosestão sujeitosà filadees-
pera,comparaoprofessorÁl-
varo Escrivão Jr., coordena-
dor-adjunto doCentro de Es-
tudos em Planejamento e
Gestão em Saúde da Funda-
ção Getúlio Vargas.
“No Reino Unido é assim.

Ninguémpodefalar:eutenho
dinheiro, vou furar a fila, ser
atendido primeiro, ser me-
lhor atendido.Não, todos se-
rão atendidos damesma for-
ma. A ideia de sistema uni-
versal é essa”, diz.
NoBrasil, o sistemasuple-

mentar concorre com o SUS,
uma das maiores redes do
mundo. “Com todas as difi-
culdadesqueoBrasil enfren-
ta, o SUS é ummodelo admi-
rável,masprecisadeaperfei-
çoamento”, opina Pedro Ra-
mos,diretordaAbramge, en-
tidade dos planos de saúde.
Nos EUA, o sistema é pri-

vado e segmentar —com vá-

riasmodalidades.Quemnão
pode pagar tem o plano sub-
sidiado pelo governo. O Me-
dicare é destinado a pessoas
com65 anos oumais e a por-
tadoras de deficiência.
Alemanha, Austrália, Chi-

le eColômbia têmumseguro
do Estado, gerido por opera-
doras de planos de saúde,
que cobre a totalidade ou
quase todaapopulação.O fi-
nanciamento é feito por im-
postos ou contribuições de
empregadoreseempregados.
Nesse modelo, a pessoa

tem acesso a uma cobertura
mínima, mas pode adquirir
coberturasadicionaisoume-
lhorias do padrão do plano.
NaAustrália, a coberturaé

universal e não há sobrepo-
siçãode sistemas.Metadeda
população é coberta pelo se-
guro médico público, gerido
por operadoras do governo e
privadas. A outra metade é
coberta só por planos priva-
dos. O beneficiário pode es-
colher entre o programa pú-
blico eoprivado. Se escolher
o privado, o Estado estorna
anualmenteaté35%dovalor
pago em contraprestação do
plano, para incentivar a mi-
gração para planos particu-
lares. Quem tem renda alta e
nãocontrataplanoprivadoé
taxadoematé 1,5%darenda.
NoChile, a cobertura tam-

bém é universal e não há so-
breposição de sistemas. O
usuário escolhe se quer ser
atendido pelo sistemapúbli-
co ou privado. Se escolher o
público, não poderá usar o
privado e vice-versa.

Saiba como funcionam
os convêniosmédicos
emoutros países
NaFrança, por exemplo, empresa só pode
vender o que a rede pública não oferece

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Há 30 anos Sônia Regina
Seno, 68, mantém um plano
privado de saúde. Funcioná-
riapúblicaaposentada,paga
o convênio para ter uma se-
gurança amais, alémdo ser-
viço de saúde pública. “Mas
sempre me senti insegura,
mesmo com o plano”, conta
ela, que, em 2006, fez um
transplante na rede pública.
“O transplante foi um su-

cesso, a equipe médica do
Hospital das Clínicas é fan-
tástica,masvocê temdedivi-
dir umbanheiro com 30 pes-
soas, todomundode fraldas,
imagina?”, pergunta ela.
Recentemente, Sônia teve

descolamentodaretinaepro-
curou o hospital da rede cre-
denciada de seu convênio.
Quando chegou ao hospital
para a cirurgia, em julho, te-
ve de desembolsar R$ 2.000
para algunsmateriais neces-
sários ao procedimento que
não eram cobertos pelo pla-
no, segundo foi informada.
“É traumático.Você chega

ao hospital em jejum, aflita
coma cirurgia e temque dei-
xar um cheque. Sou aposen-
tada, R$ 2.000 pode parecer
pouca coisa, mas para meu
orçamento não é”, afirma.
Depoisdaoperação,Sônia

pediu um relatório por escri-
to das despesas cobradas e
encaminhou à ouvidoria da

operadora de saúde. “O que
eles combinaram eu não sei,
mas em uma semaname de-
volveramodinheiro”, conta.
AdemandadeSôniafoi fei-

ta por meio da internet, um
canal que pode agilizar a so-
lução de conflitos,mas pode
não ser fácil de acessar para
muitas pessoas.
“Eu tenho uma dificulda-

de imensade resolverproble-
mas pela internet. Mas espe-
reiminha filhavoltardo inte-
rior,ondeestuda,eelaentrou
emcontato comoconvênio e
conseguiu a solução. Foi
bom,mascontinuo insegura,
souo tipodepessoaque está
sempre com um pé atrás.”
(IARA BIDERMAN)

‘emumasemanamedevolveram
odinheiroexigidonohospital’85%

da população
na Alemanha
tem seguro
compulsório,
instituído
pelo Estado e
administrado
também por
operadoras de
planos privados

92%
da população
na Colômbia
tem cobertura
pela Empresa
Promotora de
Salud, que pode
ser privada
ou pública e
concorrem
entre si

DEPOIMENTO SÔNIA REGINA SENO, 68

A funcionária
pública aposentada
Sônia Regina Seno,
em São Paulo
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O PACIENTE ESTÁ NO CENTRO
DE TUDO O QUE FAZEMOS.

Nossotrabalhoéguiadopelocompromisso incansávelcomobem-estareaQUALIDADE
DE VIDA dos pacientes, que estão no centro de tudo o que fazemos. São eles que
dão sentido às nossas realizações e nos motivam a continuarmos sendo LÍDERES na
IMUNO-ONCOLOGIA e trabalharmos para levarmos a todos essa grande INOVAÇÃO.
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