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RESUMO 
 

A saúde suplementar brasileira passou por várias fases desde sua criação, 

muito antes de qualquer marco regulatório. Este ocorreu com a aprovação da 

lei 9656/98, que deu origem à Agência Nacional da Saúde Suplementar - ANS.  

 

Após essa lei, ocorreram muitas alterações e adaptações, com medidas 

provisórias e dezenas de normas e regulamentações. Crises econômicas e 

queda de renda levaram o mercado de saúde suplementar a perder mais de 

seis milhões de usuários, que estão novamente às portas do Sistema Único de 

Saúde - SUS. Há, portanto, uma ociosidade no setor - atualmente concentrado 

em grandes corporações - que pode ser revertida a favor da população, 

mediante alterações e inovações de caráter técnico, comercial, administrativo e 

legal.  Diante desse quadro, o presente estudo propõe uma alternativa para o 

desenvolvimento da prestação de serviços de saúde no país. Trata-se do 

sistema de  capitation,  acoplado ao  compartilhamento entre os setores público 

e privado. Esse sistema já funciona na área odontológica.  

 

Considera ainda as características das enfermidades que envolvem a alta 

complexidade, as quais podem representar grandes entraves para o 

desenvolvimento da saúde suplementar. Para investigar a aceitação desse 

sistema para aplicação junto às PMEs com a formatação e variações propostas 

entre as operadoras de saúde suplementar - em vista de minha experiência no 

setor - foram efetuadas inúmeras visitas e reuniões à operadoras com 

perguntas básicas sobre o que se passa no mercado atual e suas 

possibilidades de mudança e solicitando reflexões à respeito.  
 
Com base nessas respostas e considerando alternativas de comercialização, 

desse plano diferenciado – o capitation - foi possível refletir sobre 

possibilidades de mudança na abrangência do mercado, concluindo-se que 

essa alternativa é viável e pode trazer grandes benefícios ao mercado de 

saúde suplementar, seu desenvolvimento e conseqüentemente à saúde dos 

brasileiros.                                                                                                        V 
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ABSTRACT    
   
   

The Brazilian Supplemental Health System has gone through several phases since it 
was first established and long before any regulations. The law number 9656/98 was responsible 
for establishing it and for establishing the National Agency of the Supplemental Health – ANS – 
as well.   
     

 
After this law, many alterations and adaptations took place, among them there were 

many provisional remedies and dozens of norms and regulations. Economical crises and 
income reduction were responsible for a loss of more than six million users in the market of 
supplemental health. These users now have to, one more time, search for assistance at the 
Unique System of Health – SUS (a public system). There is, therefore, idleness in this sector 
(which is now concentrated in great corporations) and which could favor the population, if only 
technical, commercial, administrative and legal alterations and innovations were introduced.     
   

 
The present study, with this in mind, suggests an alternative for the increase of the health 

services rendered in this country. It is the capitation system, associated with the sharing among 
the public and private sectors. That system already works in the odontological area.    
   

 
The study also analyses the characteristics of the high complex illnesses, which can 

present great impediments for the development of the supplemental health.    
   

 
As we consider the commercialization alternatives of this differentiated plan: “The 

capitation”, it  was possible to consider changes in the market extent. We concluded that this 
alternative is viable and it can bring great benefits to the market of supplemental health,  
specially  for the small operators, it can also benefit its development and, consequently, the 
health of the Brazilian people. 
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INTRODUÇÃO 
 

Data de novembro de 1966 a instituição legal no Brasil do seguro privado de 

saúde. Isso ocorreu por meio do decreto-lei n° 73/66, que, em seus artigos 129 

a 133, estabeleceu condições para que operações dessa natureza fossem 

empreendidas por parte das companhias de seguros, possibilitando o pleno 

desenvolvimento desse setor no mercado, conhecido como setor de saúde 

complementar ou suplementar.  

 

Já o artigo 134 do mesmo decreto proibiu a venda pelas sociedades civis ou 

comerciais de títulos, contratos, garantias de saúde, segurança de saúde, 

benefícios de saúde, títulos de saúde ou seguros sob qualquer outra 

denominação, para atendimento médico, farmacêutico e hospitalar, integral ou 

parcial1 . 

 

Os artigos 134 e 135 continham duas exclusões - uma para cada artigo - que 

forneciam a possibilidade de entrada de entidades na atividade da saúde. Uma 

era relativa a entidades filantrópicas e a outra, a associações sem fins 

lucrativos, mediante pré-pagamento de associados. Posteriormente, em vista 

do silêncio relativo ao decreto acima, o Conselho Nacional dos Seguros 

Privados (CNSP) baixou uma resolução de número 11/76 sobre as normas do 

seguro saúde, pois, na época, havia uma discussão interminável sobre o 

assunto. 

 

Porém, a efetiva regulamentação do setor de saúde suplementar, exigida pela 

Constituição de 1988, ocorreu apenas em 1998, sendo formada pelo conjunto 

da lei 9656/98, de 03/06/1998, da MP-2177-44 e da lei 9961/00, que criou a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Posteriormente, em 2001, é 

que foi aprovada a lei 10185, que instituiu a figura da seguradora especializada 

em saúde. As demais empresas estão atualmente reguladas pela ANS, que 

são as operadoras de saúde privadas, as administradoras e as de auto-gestão. 

                                                 
1 Caderno de Seguros - Coletânea de 1981 a 2001 – Funenseg, p. 64. 
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Então, até 1998, por falta de uma ação regulatória, a saúde suplementar no 

Brasil passou por estágios de grandes dificuldades no que se refere a aspectos 

jurídicos, operacionais e de recursos - nessa ordem - sendo que somente após 

esse ano a atividade tornou-se um segmento empresarial regulamentado.  

 

Tudo começou com um plano denominado Referência, que foi o principal 

instrumento para controlar o pólo assistencial privado. O Plano Referência, 

como conceito de plano de assistência integral à saúde, passou a ser o único 

modelo de plano aprovado para comercialização de mínima cobertura de 

procedimentos, sendo proibida a redução ou exclusão de coberturas 

assistenciais previstas em lei. Mesmo a permissão de comercialização de 

planos exclusivamente ambulatoriais ou hospitalares não abdicava da 

cobertura integral no segmento 2. 

 

Legislações posteriores complementares à lei 9656/98 e normativas causaram 

grandes alterações em toda a estrutura já existente dos planos privados de 

assistência à saúde. De um lado, regulavam as operadoras já definidas, mas 

por outro traziam muitas dificuldades de adaptação e incertezas às empresas 

do setor.  

 

No entendimento dos representantes do setor de planos de saúde essa 

ebulição regulatória de adaptações e conjuntura de baixo crescimento 

econômico levou as empresas privadas - muitas delas pequenas e médias -  a 

consideráveis esforços para atender às regras mutantes. Ainda hoje, desviam 

recursos que deveriam ser destinados ao gerenciamento de custos 

operacionais e atendimento aos usuários para um monitoramento 

administrativo e de controle para atender às inúmeras exigências da ANS, com 

a implantação de cadastros eficientes, relatórios estatísticos, contábeis, 

atuariais e toda a sorte de controles, inclusive para o combate à fraude3. 

 
                                                 
2 Evolução e Desafios da Regulação do Setor de Saúde Suplementar - Série ANS - 4 - Rio de Janeiro - 
RJ. p. 13. 
3 Horácio L.N. Cata Preta - p. xiii - do Prefácio de Cláudio R. Contador - Diretor Executivo da Funenseg. 
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Sem perda de qualidade, a ANS deve encontrar formas não onerosas de 

controlar as pequenas e médias empresas de prestação de serviços na saúde, 

pois do contrário, o controle governamental funciona como elemento de 

concentração do segmento. 

 

Arlindo de Almeida, presidente da Associação das Empresas de Medicina de 

Grupo (Abramge) já dizia em 1999 que: “... neste contexto a nossa atividade - a 

medicina de grupo - terá de confrontar-se com prováveis gigantes da área 

econômica, tanto na de operadores de planos de saúde, como de seguradoras, 

algumas delas advindas de outros países...”. 

 

Na visão de periódicos representativos do setor, nessa medida, mesmo que se 

dê às autoridades governamentais o crédito da boa-fé e do seu empenho em 

acertar nas suas normativas, visando regulamentar um setor extremamente 

heterogêneo, a verdade é que se nota pouca experiência e condição de 

compreender a realidade nacional e, em especial, as peculiaridades que 

caracterizam o mercado operador de planos e seguros privados de saúde no 

Brasil 4. 

 

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), ao analisar 

detalhadamente treze contratos de Planos Referência de empresas de planos e 

seguros-saúde bastante conhecidas, lançados no mercado em 2000, portanto 

logo após a lei, constatou que os textos eram confusos, além de conter abusos 

contratuais, semelhantes aos encontrados nos contratos antigos, ou seja, antes 

da lei 9656/98 5. 

 

Discussões legais entre operadoras e o próprio governo, via ANS, foram 

invocadas no Supremo Tribunal Federal (STF - ADIN-1931)6 durante vários 

anos até que o Judiciário considerou legal a não obrigatoriedade de os planos 

antigos - de antes da lei 9656/98 - serem adaptados à nova lei. Tal fato criou 

uma dicotomia na legislação que rege os planos privados de assistência à 

                                                 
4 Revista Medicina Social - número 152 - janeiro/1999 - Artigo de Dagoberto J.S. Lima. 
5 Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Guia do Consumidor,  São Paulo, 2000, p. 3.  
 
6ADIN - Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF. 
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saúde entre os contratos assinados antes de janeiro de 1999 e aqueles que 

foram assinados após esse ano. 

 

A análise das informações econômico-financeiras fornecidas por 1514 

administradoras de planos de saúde - operadoras - à ANS, no ano de 2002, 

mostrava que, até setembro, 314 delas operavam no vermelho e outras 145 

estavam com patrimônio líquido negativo. Ou seja, 30% das operadoras  

atravessavam dificuldades financeiras.  Em um setor que faturava cerca de 

26,4 bilhões anuais no Brasil, esses focos de infecção financeira recomendam 

cuidado aos usuários, que somavam, nessa época, 34,5 milhões7. Os 

aumentos de preços dos contratos antigos, a recessão e o desemprego após 

esse período fizeram com que o mercado perdesse, de 2001 até 2004, quase 

seis milhões de usuários. (Ver tabela I). 

Tabela  I 
 

Distribuição de Operadoras por População de Beneficiários Ativos 
 
   Quantidade de        Quantidade de         %         Quantidade de              %        
      Beneficiários         Operadoras                          Beneficiários  
 
acima de  500.000                5                     0,29        6.020.195              20,84 
100.001a  500.000               47                    2,68        9.117.539              31,56 
50.001  a 100.000                58                    3,31        3.937.215              13,63 
10.001  a   50.000              312                  17,79        6.719.793              23,56 
2.001    a  10.000               536                  30,56        2.555.731                8,85 
Até 2.000                            796                  45,38           541.280                1,87 
 
Fonte: Abramge - Associação Brasileira de Medicina de Grupo - 2004 
 

Nos últimos anos, passando pelas dificuldades econômicas que conhecemos, o 

setor iniciou um processo de cortes de despesas e, com isso, as 

irregularidades também foram mostrando o seu lado perverso, qual seja, 

recusas de atendimento e reajustes ilegais de mensalidades. Como exemplo, 

temos o caso da Unimed - São Paulo, com dívidas, na época, de 13,3 milhões 

no mercado e atrasos nos pagamentos a hospitais e laboratórios 8 . 

 

                                                 
7 Dados da Folha Dinheiro, 03 de fevereiro de 2003, p.B1- Jornal Folha de S.Paulo. 
8 Isto é Dinheiro / 170, 29/11/2000. 
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Por outro lado, o governo destaca que “... no passado essas empresas 

ganharam muito com os reajustes de preços e agora as regras mudaram e elas 

deverão se adaptar...” 9.  Tornou-se necessário, portanto, encontrar novos 

caminhos de trabalho e criatividade para que essa base quantitativa de 

pessoas que possuíam um plano de saúde não fosse perdida, o que se tornou 

um desafio para o setor. 

 

Um desses caminhos diz respeito à busca de definições para cada tipo de 

procedimento médico. Destacamos aqui aqueles que podem causar grandes 

perdas às operadoras, tais como transplantes em geral e utilização de 

equipamentos cuja operação eleva excessivamente os custos de assistência 

médica, como tomografia computadorizada, e que são definidos na legislação 

própria como de alta complexidade.  

 

Como se verá mais adiante, detalhamentos da alta complexidade são possíveis 

de formatação técnica em termos de procedimentos e custos, o que tem sido 

denominado protocolos de procedimentos. Inclusive, as prováveis 

intercorrências e seus custos são previsíveis, tornando impossível, portanto, 

fraudar esses procedimentos. 

 

Considerando tal situação técnica e de custos, torna-se viável compartilhar os 

riscos das situações de alta complexidade entre governo - via ANS, Sistema 

Único de Saúde (SUS) e Ministério da Saúde - e operadoras, no sentido de 

diminuir as possibilidades de perdas financeiras das pequenas empresas que 

trabalham com saúde e com isso criar mais empregos, aumentar o volume de 

impostos e principalmente - a médio prazo - desafogar o SUS. 

 

De fato, uma operadora que detém em sua carteira apenas alguns milhares de 

usuários poderá comprometer perigosamente seus resultados e até mesmo 

falir se tiver de arcar com custos inesperados de alta complexidade de alguns 

poucos transplantados, por exemplo. Esses procedimentos representam em 

                                                 
9 Palavras do Diretor da ANS, João Barroca no artigo: A Saúde na UTI  - Guerra entre governo 
e operadoras de planos de saúde. Risco de colapso para o setor, Folha de S. Paulo, 
29/11/2000. 
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torno de 1% dos custos hospitalares10, mas, para pequenas empresas do setor, 

se o risco atuarial for quase simultâneo, podem levar ao desastre financeiro. 

São procedimentos médicos e hospitalares que não raramente trazem 

contingências no tratamento e que exigem equipamentos de alta tecnologia e 

alto custo na sua utilização, além de atendimento por profissionais 

preparadíssimos.  

 

E não se pode esquecer que a grande maioria das operadoras de assistência 

médica não se compara a gigantes do setor e que administram carteiras de 

clientes com rede credenciada de pequenos hospitais no interior, sendo que 

situações idênticas acontecem pelos estados brasileiros. A alta complexidade, 

que tem sua cobertura assegurada pela lei, representa, portanto, um perigo 

constante para suas operações.  

 

À medida que os riscos das operadoras menores aumentam em vista de 

procedimentos de alta complexidade, o crescimento do setor fica 

impossibilitado e comprometido, pois, como será mostrado mais à frente, 45 

empresas operadoras - de um total de 1728 - respondem por 50% do mercado 

tendo os mesmos riscos - em função da lei - do que os pequenos do setor11. 

(ver tabela II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Percentual que faz parte do Anuário Qüinqüenal do Ministério da Previdência e Assistência 
Social de Média e Alta Complexidade - anos de 1995 a 2000 do Ministério da Saúde.ISBN 85-
334-0494-8 - 500 páginas - Secretaria de Assistência à Saúde - Brasília - Ministério da Saúde - 
ano 2001. 
11 Tabela II - Concentração de Beneficiários por Operadora. 
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Tabela II 

Concentração de Beneficiários por Operadora 

Número de  

Operadoras              /   Número de Usuários   /    

 

1728 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-  27.473.258  (100%) 

 

435   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- 24.725.847  (90%) 

 

231   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- 21,877,434  (80,02%) 

 

133   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- 19.256.073  (70,05%) 

 

78     \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- 16.502.087 (60,02%) 

 

45     \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- 13.794.390 (50,01%) 

 

25     \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- 11.148.683 (40,49%) 

 

12     \\\\\\\\\\\\\\\\\\- 8.280.859 (31,12%) 

 

6      \\\\\\\\\\\\\\\- 5.981.250 (21,63%) 

 

2      \\\\\\\\\- 3.416.657 (12,19%) 

 

0 

 
Fonte: ANS - “Integração do Setor de Saúde Suplementar ao Sistema de Saúde Brasileiro” - 

Januário Montone - Presidente da ANS / RJ / julho de 2001 - Palestra proferida no Conselho 

Nacional de Saúde. 
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Diante desse quadro, o presente estudo apresenta, justamente, uma proposta 

de compartilhamento entre o público e o privado, sendo que o primeiro arcaria 

com os custos desses casos definidos como de alta complexidade. Assim, os 

riscos iminentes desses procedimentos ficariam reduzidos, pois as pequenas e 

médias operadoras não comprometeriam sua liquidez e dariam um 

atendimento pleno ao usuário sem se preocupar com custos que poderiam, 

eventualmente, levá-las à falência. 

 

No geral, atualmente o procedimento médico é pago de forma individualizada, 

ou seja, para cada procedimento, um valor é determinado.  Existe, porém, uma 

outra forma de administração desse aspecto. Trata-se do pagamento a 

hospitais por quantidade de usuários, ou seja, de uma empreitada por 

quantidade de pessoas. Por exemplo, o hospital receberia R$ 100,00 por 

beneficiário ou “per capita”. Se a operadora fosse detentora, naquela carteira, 

de 4.000 usuários, então o hospital receberia todo mês R$ 400.000,00, e, com 

esse valor, arcaria com todos os riscos.  Atendendo ou não, o hospital sempre 

receberia o valor “per capita”. É, pois, um acordo comercial entre a operadora e 

o hospital por pacote de clientes. Os riscos nesses casos de alta complexidade, 

portanto, ficariam para o hospital. A esse tipo de negociação em saúde 

denominamos capitation, sistema que já vem sendo muito utilizado na área 

odontológica.  

 

Tal proposição também poderia ser estendida a Associações de Autônomos no 

programa denominado PDC - Pessoa Devidamente Cadastrada, como apenas 

uma extensão dos benefícios do capitation para grupos de associações, em 

vez de atender apenas grupos de funcionários de micros, pequenas e médias 

empresas - PMEs. O que existe na verdade, são os planos coletivos - por 

adesão ou não - que não são formas de capitation.  

 

O atendimento por parte dessas pequenas empresas e hospitais aos casos de 

alta complexidade e o reembolso pelo governo desses procedimentos às 

operadoras poderiam permitir a eliminação de um risco financeiro, 

proporcionando condições para que outras empresas se formem num 
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crescente e constante desenvolvimento para o setor de saúde suplementar. 

Com isso, teríamos a redução de preços em vista da redução dos riscos e 

futura concorrência entre as próprias operadoras.  

 

Uma das formas para implantação desse reembolso da alta complexidade, do 

governo, via Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), SUS e ANS, 

seria através da classificação das operadoras por quantidade de usuários, 

região de abrangência geográfica e tipo de rede de atendimento, se própria ou 

não, sendo que os gigantes do setor poderiam participar sob condições 

específicas, pois o que se pretende é desenvolver as pequenas e médias 

operadoras do setor. O reembolso somente existiria nos casos enquadrados 

dentro das premissas propostas de compartilhamento adiante descritas, planos 

em capitation, usuários como funcionários de PMEs e associações. 

 

Torna-se necessário, portanto, encontrar novos caminhos para aumentar essa 

base de quantidade de pessoas que poderiam ter, mas não têm, um plano 

privado de assistência à saúde tendo a empresa onde trabalham como 

instituidora. Esses procedimentos de ajustes entre operadoras e a ANS, aqui 

denominados compartilhamento entre o público e o privado, são detalhados 

nos capítulos seguintes. Ressalta-se, porém, que este trabalho apenas introduz 

a discussão  promovendo muitos debates sobre o assunto, não tendo 

pretensões de materializar a solução.  
 

Como veremos adiante, historicamente, a prestação de serviços na saúde no 

Brasil passou por grande crescimento e total liberdade de coberturas e de 

preços até 1998. Daí em diante, a atividade - após anos de adaptações e 

ajustes - tornou-se um apêndice empresarial de saúde suplementar de grande 

experiência e desenvolvimento. Tal situação, então, sob a égide da 

Superintendência dos Seguros Privados (Susep) e posteriormente da ANS, 

justifica os debates surgidos envolvendo os entes que participam de toda essa 

hierarquia empresarial e pública. 

 

Os atores envolvidos em uma hierarquia primária são:  

As empresas de assistência médica e as operadoras de saúde, envolvendo 
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também as odontológicas, o MTPS, a ANS e o SUS. 

 

Os atores envolvidos numa hierarquia secundária são: 

Quaisquer empresas micro, pequenas ou médias e associações que desejam 

ter um plano coletivo de saúde, os hospitais, as clínicas, consultórios e os 

profissionais da medicina em geral.  

 

Os números mostram que houve crescimento expressivo até 1998, sendo que 

milhares de empresas vendiam planos de saúde com as mais variadas 

coberturas ambulatoriais e hospitalares. Até o advento da lei 9656/98, o 

número de instituições cadastradas como empresas operadoras no ramo de 

saúde era de 2700, aproximadamente12.  

 

Os números da ANS (fornecidos em seu site) - 29.000.000 - são passíveis de 

análises críticas, pois, segundo o presidente da Abramge, houve uma queda 

considerável de beneficiários.  

 

Se existem, atualmente, 29.000.000 usuários de planos de saúde, e cada plano 

contempla quatro usuários, em média, temos como titulares apenas 7.250.000 -

esses números comprovam a subutilização da ANS.  

 

Há, ainda, aqueles titulares que detêm planos em suas regiões para consultas 

e outros procedimentos simples, mas são também titulares de planos mais 

completos em regiões como a sudeste, para eventuais situações mais 

complexas de atendimento e cirurgias.  

 

O que mais chama a atenção no que diz respeito ao papel atual da ANS é a 

quantidade de titulares de planos. São números discutíveis que merecem 

análise mais profunda, pois parecem reduzidos em se tratando de uma agência 

nacional. Somente a leitura real desses dados justificaria uma discussão mais 

pormenorizada a respeito. 

 

                                                 
12 Site da Abramge - ano de 2005 - acessado em 20/05/2005. 
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Pesquisa efetuada em 2000 pelo IBGE mostra que 24,5% dos brasileiros eram 

adquirentes de planos de saúde13, movimentando anualmente 20 bilhões de 

reais14, serviços esses que, atualmente, respondem por quase 2% do PIB 

brasileiro15. 

   

Não é um número representativo de grande valor social, pois, nos Estados 

Unidos, por exemplo, os serviços na área de saúde respondem por quase 15% 

do PIB americano.  

 

Não se trata de comparar esses países, pois as discrepâncias econômicas e 

sociais entre eles são muito grandes; todavia, esse percentual justifica, em uma 

rápida correlação, o quanto será necessário ainda desenvolver a atividade de 

prestação de serviços de saúde no Brasil, observando os números 

apresentados atualmente, pois, com esses dados, percebe-se o tamanho do 

espaço a ser ocupado pelo poder público ou pelo privado.   

 

Há muito que evoluir na prestação de serviços à saúde. Ao longo dos últimos 

cinqüenta anos, dentre as políticas setoriais no Brasil, a preocupação com esse 

setor foi um dos pilares de reivindicações junto aos governos devido às 

necessidades da população e aos interesses envolvidos. Daí as constantes 

inovações e adaptações.  

 

Apesar das colocações conflitantes e dos problemas existentes, as companhias 

estrangeiras estão interessadas no mercado sul-americano e na renda dos 

hispânicos. Há cifras para vários produtos, inclusive planos de saúde, para 

2010, de um trilhão de dólares16. 

 

                                                 
13 PNAD - Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (1998 p.20) - IBGE - no qual se estima 
que 38,7 milhões de brasileiros cobertos por pelo menos um Plano de Saúde (...) destes 29 
milhões vinculados a planos de saúde privados e 9,7 milhões vinculados a planos de institutos 
ou instituição patronal de assistência ao servidor público civil ou militar. 
14Globo.com.Saúde, in: Clipping sobre Planos de Saúde - acessado na edição de 26/12/2000  
15 Jornal Valor Econômico (31/03/2001) - Pib brasileiro corresponde a R$ 1.089,7 trilhões, o 
equivalente a US$ 595 bilhões. 
16 Revista Exame - número 4 - Edição 837 - março/2005. 
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Como complemento, deve ser proposto também - via instituidoras17, a 

aplicação do PDC, que trata de novos planos de assistência médica com 

atendimento pelas instituições privadas de assistência a populações de 

usuários ligados diretamente a algum tipo de associação de categoria de 

trabalho, em vista de que elas não têm relações formais com nenhuma 

empresa. A situação é exatamente igual à proposta para as PMEs. 

 

Autônomos e profissionais liberais devidamente associados a entidades de 

classes representativas seriam mais um alvo a ser atingido com o objetivo de 

atender, também, a essas categorias de classes de profissões. Como exemplo, 

podemos indicar as associações de advogados autônomos, barbeiros, 

feirantes, contadores, arquitetos, dentistas, entre outras. 

 

No caso da prestação de serviços na saúde, justifica-se que o Estado possa ter 

participação também na saúde privada não só como regulador, mas como 

facilitador na cristalização de mudanças. O Estado pode ser do tipo 

empreendedor, ou realizador, ou ainda oferecer o mínimo à saúde suplementar 

e, com isso, incentivar os mercados.  

 

Em parceria com a iniciativa privada, pode desenvolver atividades 

compartilhadas e, com isso, solidarizar-se com a sociedade em trabalhos das 

mais variadas naturezas. De fato, transformações estruturais estão 

acontecendo e é necessário considerá-las.  

 

O próprio Estado, à medida que as economias se globalizam, também precisa 

se adaptar às novas realidades, pois não consegue atender às inúmeras 

atividades da sociedade. No caso da saúde, observa-se também que o mundo 

dessa atividade mudou.  

 

Nas áreas privadas muitas mudanças aconteceram. Os termos e modismos 

dessas novas realidades sob o prisma privado são downsizing, reengenharia, 
                                                 
17 Instituidoras são as Associações de categorias profissionais como previsto na legislação 
pertinente da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. Instituidor também pode ser 
qualquer empresa que deseja participar de planos coletivos em andamento junto a operadoras 
e hospitais aumentando o número de usuários no capitation. 
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entre outros. Parcerias também se tornaram comuns. As transformações 

acontecem numa velocidade impressionante e os avanços da tecnologia e da 

informação afetam toda a sociedade. Não podemos parar no tempo e, na área 

de prestação de serviços na saúde, devemos enfrentar os novos desafios que 

estão à nossa frente todos os dias. 

 

Sempre houve avanço nesse campo no Brasil, e à medida que o Estado atual 

consiga fazer com que os entes envolvidos participem desse avanço, teremos 

melhores condições de atender a população como um todo. O Estado deve ser 

regulador, mas também participativo. 

 

Este trabalho se justifica, então, porque o mundo está mudando rapidamente. 

Os conceitos sobre o que acontece em várias atividades também estão sendo 

alterados e é preciso re-alocar novas reflexões a respeito. 

 

Vejamos as discussões mais recentes sobre prestação de serviços em saúde 

apresentadas em dois simpósios, e que apresentam as necessidades imensas 

de mudanças nesse setor. 

 

O 6.° Simpósio promovido pela Abramge-SP aconteceu em maio de 2003, dias 

28, 29 e 30 e promoveu seguidos debates sobre:  

 

1)  A Integração do atendimento à saúde entre os setores público e privado 

com foco na melhoria dos argumentos para legitimar o financiamento das 

operadoras por um fundo público;  

 

2) O sucesso na parceria entre operadoras e hospitais,  

 

3)  A gestão de risco na relação entre operadoras e provedores de serviços;  

 

4) As relações entre vários tipos de prestação de serviços e a importância da TI 

- Tecnologia de Informação - como ferramenta na relação entre operadoras e 

prestadores;  
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5) As perspectivas futuras das relações entre operadoras e prestadores; 

 

6) A participação do setor de saúde suplementar no atendimento à população e 

suas relações com as políticas de saúde do Estado. 

 

A Abramge-SP realizou o seu 7.° Simpósio de Planos de Saúde e a Health 

Business Fair 2004, nos dias 19 e 20 de maio, tendo por foco vários assuntos 

da área de prestação de serviços em saúde:18

  

1) Um deles foi o direito e a obrigação do consumidor - usuários - dos planos 

de saúde e foi definida como a lei mais extraordinária do século XX, 

revolucionária pela avançada técnica legislativa e porque acabou influenciando 

todo o sistema jurídico nacional.19

  

2) O Estatuto do Idoso20 e as preocupações de caráter geriátrico, além de 

assuntos relacionados à prevenção;  

 

3) Realinhamento de preços, pois ainda persistem diferenças consideráveis de 

preços finais nos mesmos procedimentos médicos para diferentes operadoras 

e hospitais; 

 

4) Procon; 

 

5) Remuneração médica;  

 

6) Agravo21, franquia, co-participação do usuário;  

 

7) Aplicações da robotização nas cirurgias por comando de voz. 

 

Esses simpósios e seus temas vêm confirmar a continuidade e a necessidade 
                                                 
18 Wilson Gomes no Informe da Revista Medicina Social da Abramge - jul/ago/set/2004 - p. 1 
19 Palavras do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho no  7.° Simpósio da Abramge. 
20 Lei 10741 de 1.°/10/2003 - é instituída,  fornecendo os direitos das pessoas com mais de 60 
anos. 
21 Valor que se cobra a mais por detecção de doença pré-existente, ou seja, na aquisição do 
plano de saúde. 
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das mudanças. O pensamento geral na área privada é de que há problemas a 

serem resolvidos, e do lado do governo, de que há interesse em colaborar 

sempre com a saúde complementar. Os esforços vão acontecer na proporção 

das pressões daqueles que levantam problemas da área. 

 

Na medida em que o mercado se concentra em poucas empresas, conforme 

mostra a Tabela II, tais situações transitam pelo quase monopólio, fazendo com 

que os preços dos serviços sejam cada vez mais fechados, não permitindo que 

empresas pequenas ou prestadores de qualidade façam parte das redes 

credenciadas. Na prestação de serviços em saúde, no entanto, é importante a 

fragmentação. A legislação complexa, de certa forma, propiciou essa 

concentração. 

 

“A saúde oscila entre esforços de privatização que estão gerando não mais 

políticas de saúde, mas uma indústria da doença, com controle cada vez mais 

assumido por empresas financeiras da área de seguros; outros segmentos 

buscam a racionalidade na descentralização e municipalização, com idéias 

como o Sistema Único da Saúde (SUS); outras propostas tentam viabilizar um 

sistema cooperativo; outras resgatam as mais antigas tradições com políticas 

como o médico da família, por exemplo, e assim por diante...” 22  

 

De fato, a maior empresa de saúde privada no Brasil pertence a um grupo 

financeiro, o Bradesco. Outros grupos, também muito fortes e que dominam 

quase 50% do mercado de saúde nacional, forçam políticas de baixos preços 

para os procedimentos médicos, desde consultas até exames diagnósticos, 

cirurgias e trabalhos periféricos de apoio. Reflexões sobre esses temas já 

justificam dissertar extensamente sobre eles. Nesses casos é que se justifica a 

relação entre operadores, médicos e hospitais, a qual deve ser 

cuidadosamente observada para não se fazer do prestador de serviços à 

operadora um executor de procedimentos médicos a preços aviltantes. Aí deve 

entrar também a ANS, regulando essas relações através de tabelas, análises 

de custos e pesquisas de mercado. O poder das grandes operadoras pode 

                                                 
22  Dowbor, 2004, p. 25. 
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gerar sérios problemas ao mercado. 

 

“Sabe-se que um médico raramente consegue se sustentar hoje se não 

pertencer a um plano de saúde. Dessa forma, muitas vezes, ele se sente 

humilhado e inútil em termos de trabalho” 23

 

Uma consulta chega a custar para a operadora R$ 23,00, que efetua o 

pagamento após 30 dias, ou seja, é necessário que a consulta tenha rapidez 

para sobrar tempo de se fazer outras. Isso foi muito condenado, mas poucas 

vezes discutido em passado recente. Atualmente, já se trabalha com tabelas 

que, embora defasadas, dão referências para cobrança.  

 

“O corporativismo médico foi desarticulado por esse amplo supermercado da 

doença que representam os planos privados de saúde, controlados por 

grandes instituições financeiras, cujo corporativismo é ainda maior”.24  

 

Outros aspectos discutidos e que justificam a preocupação com a saúde 

privada é que as operadoras deveriam se concentrar, também, em planos que 

sejam mais baratos para conseguir penetrar nas faixas de população de renda 

mais baixa e nas pequenas empresas com planos coletivos por adesão ou não. 

Observe-se nos simpósios citados acima que tal discussão já é reinante na 

atividade da saúde suplementar. 

 

De forma individualizada isso é quase impossível, todavia, de forma coletiva, 

na forma do capitation, isso se torna mais realizável. As empresas, até hoje, 

preocupam-se com a demanda dos ricos, mas, se desejarmos desenvolver a 

ANS, operadoras e todos os seus fornecedores de serviços, algo há que ser 

feito para as populações de renda mais baixa que trabalham em PMEs. A 

saúde privada tem uma conotação muito parecida com a escola particular. 

Quando a família perde renda ou tem renda diminuída, retira os filhos da escola 

privada para matriculá-los na escola pública. O mesmo ocorre com os planos 

de saúde: quem não pode mais pagar, vai para o SUS. 

                                                 
23 Dowbor, 2004, p. 44. 
24 Dowbor, 2004, p. 65. 
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“É necessário políticas para diminuir as desigualdades e estimular crescimento. 

É necessário que governo e sociedade não criem um mundo de prosperidade 

tecnológica acoplada a uma miséria medieval” 25. 

 

A resultante do trabalho proposto, no caso, deverá conter no futuro um 

mercado mais fragmentado em número de empresas de saúde para evitar o 

que mostra a tabela V, ou seja, pouquíssimas empresas operadoras dominam 

mais de 50% do mercado de saúde suplementar. Não podemos esquecer do 

poder que, muitas das vezes, pode suplantar o mercado, e isso na prestação 

de serviços à saúde não é bem vindo.  

 

“Esta concepção acadêmica dos mercados de trabalho tende a ser insuficiente, 

pois deixa de lado o poder. Presume que os arranjos que resultam são 

simplesmente o resultado de forças de mercado e não da luta política sobre 

como as relações de mercado e as que não são do mercado devem se 

estruturar, e em benefício de quem...” 26

“De forma simplificada, mas realista, os novos paradigmas de gestão social que 

surgem, concentram-se na descentralização e participação”.27

 

De fato, o compartilhamento da saúde suplementar com o SUS vem ao 

encontro de políticas sociais mais descentralizadas, porém, tendo o Estado 

como regulador.  

 

“O governo americano contribui com cerca de US$200 bilhões por ano, 

assegurando um sem-número de atividades sociais e contribuindo não só para 

a solidariedade e coerência do tecido social, mas para a produtividade 

econômica. É interessante ver que esses US$$ 200 bilhões são gastos 

essencialmente na área de saúde, não como contribuição filantrópica, mas 

como pagamento a instituições do terceiro setor que ganham as concorrências, 

pois são as mais eficientes nessa área do que o setor privado ou as 
                                                 
25 Dowbor, 2004, p. 63. 
26 Citação de Robert Kuttner no livro “Tudo à Venda: virtudes e limites dos mercados” - São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 82.   
27 (Dowbor 2005, p. 85. 
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administrações públicas tradicionais” 28

 

O terceiro setor ainda não chegou ao ramo da saúde de forma direta, pois são   

muitas as entidades sem auxílio governamental; mas, certamente, devido à 

necessidade e pressão da sociedade, em breve futuro,  com auxílio do governo 

e das entidades privadas, terão início compartilhamentos e serão dados os 

primeiros passos no sentido de melhorar hospitais e criar até redes pára-

hospitalares de atendimento. As Santas Casas de Misericórdia foram uma 

forma indireta de ONGs num passado em que nem se falava em Terceiro 

Setor.  Assim, já se observam entidades de prevenção e combate às drogas, 

alcoolismo, aids, hepatite C, câncer infantil, saúde bucal de crianças, nutrição, 

pastorais de igrejas e centenas de outras. 

 

Note-se ainda que a ANS regulamenta as operadoras sem diferencia-las pelo 

porte, o que em nosso ponto de vista profissional é injusto. A regulamentação 

provocou a concentração do segmento, o que prejudica o usuário e cria 

problemas para o governo no controle de verdadeiros oligopólios. 

 

                                                 
28 Dowbor, 2005, p. 88. 
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OBJETIVOS 
 

Tendo em vista que o funcionamento atual do sistema privado de saúde não 

prevê o compartilhamento entre o público e o privado no caso de riscos de alta 

complexidade, e supondo que este aspecto dificulta a expansão de pequenas 

operadoras no setor, este trabalho teve como objetivo propor uma alternativa 

para o desenvolvimento das pequenas operadoras na prestação de serviços de 

saúde no país.   

 

O Ministério da Saúde reembolsaria os operadores privados nos casos de alta 

complexidade, via capitation. Uma das condições propostas é se evitar planos 

individuais nesses casos, sendo então colocado como premissa que os 

usuários pertençam formalmente ao quadro funcional de micros, pequenas e 

médias empresas. Dessa forma, seriam efetuadas vendas de “pacotes” 

coletivos de saúde, formando carteiras e aumentando o valor do capitation. São 

alterações de ordem jurídica e administrativa e, desse modo, objetivou-se aqui, 

repensar, em parte, o que está funcionando hoje. 

 

Também se pretendeu no presente estudo refletir como as médias e as 

pequenas operadoras de prestação de serviços em saúde encaram os temas 

que mais causam polêmica, especialmente no que diz respeito à regulação da 

ANS. São eles: 

 

a) Exigências regulatórias; 

b) Alta complexidade e suas variações; 

c) Atual papel da ANS no contexto de prestação de serviços de saúde do país; 

d) O capitation e sua aplicação; 

e) Outros pontos polêmicos do setor, tais como: preços, reembolso ao SUS 

pela operadora, descontos em folha de pagamento à previdência daqueles que 

pertençam a um plano coletivo ou individual de saúde. 

 

Consideramos fundamental, ainda, refletir sobre o futuro da regulação imposta 
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pela ANS, questionando seu posicionamento no passado e no presente e a 

possibilidade de serem efetuadas mudanças, no mínimo, pontuais, no setor. 

Cabe ainda discutir onde se localizam as competências que identificam os 

pontos do compartilhamento entre a saúde pública e a saúde privada, tendo em 

vista que há no Brasil uma estrutura privada de operadores e prestadores de 

serviços altamente sofisticada e funcional que está subutilizada e que poderá 

ser de extrema importância à sociedade.  

 

Se frente a tais realidades e afirmações se verificar, de fato, a possibilidade de 

implantação das premissas descritas, e isso gerar preços de planos mais 

acessíveis do que os atualmente praticados, boa parte do objetivo desta 

dissertação terá sido cumprido, embora não caiba aqui essa ação de 

mudanças. 

 

Independentemente do modelo de financiamento adotado para o cuidado com 

a saúde, público através de tributos ou privado através do custeamento direto 

dos usuários, os países mais desenvolvidos têm se deparado com o fato de 

que os custos para manutenção da saúde têm sido crescentes nas últimas 

décadas, tanto em termos absolutos, como em termos relativos, quando 

verificada sua participação no PIB.29

 

No caso então da alta complexidade em que o uso da tecnologia é 

fundamental, associada as inovações, as patentes, a concentração dos poucos 

fabricantes e prestadores de serviços, os custos tornam-se perigosos à 

atividade que ainda luta com aspectos como aumento do dólar, inflação, 

envelhecimento da população e uso da medicina preventiva.  

 

 
 
 
 

                                                 
29 Maria Helena Leal Castro - UFJF/ IMS-UERJ - artigo pág.1 - acessado em 28/02/2006 - 
http://www.abres.cict.fiocruz.br/docs/2.pdf 
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METODOLOGIA 
 

Com base em experiência de muitos anos como profissional atuário e diretor de 

empresa do setor de prestação de serviços na saúde - operadora - procurei 

detectar  as necessidades presentes e futuras dos setores abrangidos, quais 

sejam, as operadoras ou empresas de assistência médica,  buscando 

compreender o que pensam esses gestores sobre os vários aspectos da 

regulamentação da ANS atualmente em vigor. 

 

Muitas foram as discussões à respeito e uma delas, a mais utilizada, foi o 

resultado da visita a empresas de consultorias especializadas em prestação de 

serviços à saúde que resultou em polêmicos temas refletidos diretamente com 

os prestadores. Dezenas de operadoras foram visitadas, com maior 

concentração naquelas da região sudeste.  

 

Foram elaboradas previamente questões para discussão, especialmente aos 

gestores das empresas operadoras de assistência à saúde, sobre os seguintes 

aspectos: 

 

a) Possibilidades de assegurar ao beneficiário cobertura integral e regular às 

condições de acesso aos planos de saúde e como reagem os operadores 

relativamente ao aumento do alcance da ANS em relação a sua interface de 

trabalho com a população e o Ministério da Saúde e o que pensam as 

operadoras sobre a definição e o controle das condições de ingresso, operação 

e saída das empresas e entidades que operam no mercado;  

 

b) Verificação da validade e do funcionamento dos mecanismos legais de 

garantias assistenciais e financeiras, como as provisões obrigatórias, que 

assegurem a continuidade da prestação dos serviços de assistência à saúde  

contratados e os que poderão advir de novas contratações; 

 

c) Transparência e garantia da integração do setor de saúde suplementar ao 

SUS de forma compartilhada e o ressarcimento de gastos gerados por 
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beneficiários do sistema público que são portadores de planos de saúde; 

 

d) O que pensam os operadores sobre o estabelecimento de mecanismos de 

controle e abuso de preços e a satisfação das necessidades do sistema de 

regulamentação, normatização e fiscalização do setor de saúde suplementar; 

 

e) Posicionamento da ANS face aos problemas de prestação de serviços em 

saúde no geral e sua posição em relação a saúde das elites e ainda, discussão 

sobre o duplo pagamento, ou seja, recolhimentos ao INSS e, ao mesmo tempo, 

pagamento de um plano ou seguro de saúde; 

 

f) Alta complexidade, seus custos e suas implicações de impacto no sistema 

geral de assistência à saúde e verificação da perspectiva de aumento da 

quantidade de beneficiários, fazendo alterações no status quo; 

 

g) Discussão das possibilidades de apresentar “fatores moderadores” na 

utilização de planos via empresas com o objetivo de reduzir preços finais; 

 

h) Verificação de estabelecimento de relações de compartilhamento entre o 

que acontece na saúde suplementar e o que acontece na saúde pública e 

análise do comportamento da ANS e sua coerência em relação à prestação de 

serviços de saúde dos brasileiros; 

 

i) Reflexão sobre o atual estágio da saúde suplementar e sobre os atores 

corporativos para que se possa tomar novas decisões de direcionamento e 

rediscussão das possibilidades de reduções consideráveis nos preços dos 

planos de saúde em vista de novas estratégias que possam ser adotadas, 

aumentando o mutualismo com planos empresariais coletivos - na forma do 

capitation - oferecidos para as micros, pequenas e médias empresas; 

 

j) Constatação se a alta complexidade é um entrave comercial para 

desenvolvimento do mercado e das pequenas operadoras de planos de saúde.  
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CAPÍTULO 1 
 
1.1 - A saúde no Brasil 
 

Embora não se tenha conhecimento de qual é o relatório médico mais antigo 

do Brasil, sabe-se que, nos três primeiros séculos de colonização, as únicas 

formas de assistência médica e hospitalar disponibilizadas à população eram 

as enfermeiras jesuítas e as Santas Casas de Misericórdia30 . 

 

Durante o período colonial, a medicina era exercida por pajés, feiticeiros 

africanos, jesuítas, cirurgiões portugueses, hispânicos e holandeses. A forma 

de administração, na época, dificultava a criação de ensino superior de 

medicina, pois isso seria uma ameaça à dependência de Portugal. Havia 

alguns médicos brasileiros, formados na Europa, e alguns europeus que 

vinham exercer aqui a sua profissão. 

 

Depois da transferência da Corte Portuguesa para o país, em 1808, duas 

escolas de medicina foram criadas: uma em Salvador, na Bahia, em fevereiro 

de 1808, e outra no Rio de Janeiro.  A atual Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada por D.João VI, por meio de 

Carta Régia assinada em cinco de novembro de 1808, que determinava o 

estabelecimento de uma Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia no Hospital 

Morro do Castelo. Posteriormente, em três de outubro de 1832, durante a 
                                                 
30 No Brasil, a necessidade de internação de pacientes destituídos de recursos ou recém-
chegados, sem família e sem moradia, acarretou logo no século XVI a criação das Santas 
Casas da Misericórdia, segundo os moldes da estabelecida em Lisboa. O surgimento dessas 
coincidiu com uma nova política de ocupação de terras inaugurada pela Coroa Portuguesa, 
promovendo a intervenção direta dos empreendedores europeus na esfera da produção 
conforme a legislação das sesmarias e o estabelecimento de capitães-donatários, todos 
fidalgos da pequena nobreza, segundo a prática feudal lusa. Em 1548, a Coroa portuguesa 
resolveu intervir mais diretamente na questão do povoamento do território brasileiro, nomeando 
como primeiro governador-geral Tomé de Souza, fidalgo e rico aventureiro da carreira das 
Índias. Esse se estabeleceu na Bahia, fundando a cidade de São Salvador, capital do Brasil 
colonial até 1763. O governo de Tomé de Sousa (1549-1553) foi sucedido por outras quatro 
administrações gerais até a União Ibérica, em 1580, quando o reino de Portugal se uniu ao da 
Espanha. O domínio espanhol sobre o Brasil foi importante na formação de várias das nossas 
instituições, entre elas as Santas Casas, que se disseminaram ao longo dos séculos pelas 
principais cidades e vilas, com fins de dotar a colônia de estabelecimentos para a assistência 
hospitalar, ou seja, visando entre outras obras piedosas e de caridade também curar os 
enfermos.” http://www.sbhm.org.br/ - acessado em 19/05/2005. 
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Regência, foi sancionada a lei que transformava as academias médico-

cirúrgicas das cidades do Rio de Janeiro e de Salvador em Escolas ou 

Faculdades de Medicina. 

 

Em 1856, a Faculdade de Medicina foi transferida para o antigo prédio do 

Recolhimento das Órfãs, na rua Santa Luzia, ao lado da Santa Casa de 

Misericórdia. Em 12 de outubro de 1918, foi inaugurado, então, o primeiro 

prédio próprio da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. Essa construção 

funcionou como escola até 1920, quando foi criada, por decreto, a 

Universidade do Rio de Janeiro. Como conta a história, muitas mudanças 

ocorreram a partir de então. 

 

Mais de 90 anos se passaram até que uma outra escola fosse criada. Até 1960, 

havia 26 Faculdades de Medicina no Brasil. De 1930 a 1970, foram criadas 43 

Escolas Médicas, a maioria de iniciativa privada. Em 1996, havia 82 Instituições 

de Ensino de Medicina autorizadas a funcionar e, com isso, teve início a 

criação de uma identidade própria da saúde dos brasileiros. 31

 

A identidade da saúde brasileira passou por vários estágios, mas, até hoje, 

continua indefinida. Ainda está presente a mística, que coexiste com o saber 

técnico e com a questão do benefício social. O fato de a Igreja Católica ter 

participado de nossa colonização e de ter aqui desenvolvido o culto e a crença 

no passado, promovendo a idéia de salvação pela fé, gerou muitas fortalezas 

místicas e religiosas para a cura das doenças.  

 

Atualmente, ainda sofremos essas influências, também advindas de outras 

igrejas, mais intensamente da Igreja Universal. Por um lado, há ainda a mistura 

de crenças, como candomblés, santos, promessas para Nossa Senhora 

Aparecida, com milhares de romeiros viajando todos os anos até Aparecida do 

Norte, cirurgiões não diplomados como José Arigó, médicos diplomados e 

espíritas, médiuns e mães de santo, que criaram uma identidade mística muito 

forte na população.  

                                                 
31 Fonte: http://www.medicina.ufrj.br/notíciasAntDet.asp. Acessado em 22/01/2006. 
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Por outro, a identidade técnica é também muito presente, pois contamos 

atualmente com instituições cujo apelo é a competência técnica como Hospital 

Albert Eistein, Hospital Sírio Libanês e Incor - Instituto do Coração.  

 

E há também uma outra identidade, foco do presente estudo: a de negócio. De 

fato, a saúde privada cresceu, chegando a 2.700 operadoras32 registradas, 

nem todas em atividade. Os planos de assistência médica que foram 

oferecidos à população são muito variados e estima-se que, em passado 

recente, atenderam, aproximadamente, 35 milhões de usuários, gerando, com 

isso, uma identidade comercial na saúde particular - suplementar - bastante 

fortalecida.  

 

Resta, ainda, expor que o SUS tem mais de 140 milhões de pessoas 

dependendo de sua estrutura, gerando, com isso, de forma compulsória, uma 

identidade muito forte de benefício social.  

 

Podemos verificar, portanto, que há uma grande mistura de identidades no 

Brasil no que tange à saúde, o que acaba se refletindo no plano legal.   

 

De fato, a saúde brasileira nunca parou de sofrer alterações ao longo do 

tempo. Dentre às evoluções da legislação, destaca-se uma antiga. Em 1919, 

por exemplo, foi criado o Seguro de Acidentes do Trabalho para atender um 

número muito grande de acidentados nas fábricas que começavam a proliferar 

em São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Outro marco histórico da assistência médica no Brasil data de 1923: por 

iniciativa do Estado, foram criadas as Caixas de Aposentadoria e Pensões, 

conhecidas como CAPs, sendo que, depois, algumas empresas também 

disponibilizaram esse benefício a seus trabalhadores 33 .  

 

                                                 
32 Ver site - www.ans.gov.br 
33 A primeira empresa a oferecer assistência dessa natureza, somente para seus empregados 
e dependentes foi uma empresa ferroviária  (CF. Bahia, Ligia & Nunes, 2000, p. 10).   
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O objetivo era, então, atender ao binômio - saúde e aposentadoria - por meio 

de uma forma tripartite de financiamento - governo, empregadores e 

empregados. Tratava-se, pois, na época, de um compartilhamento triplo entre o 

público e o privado.  

 

A partir daí, houve uma ligação muito forte entre saúde e previdência, que foi 

sendo mais bem definida a partir da década de 20, época de crise mundial que 

levou a intensas mudanças. Na década de 30, o crash da Bolsa de Nova York 

também afetou o Brasil, levando à necessidade de se fazer adaptações e 

mudanças no sistema de saúde e previdenciário. 

 

Nessa ocasião, as CAPs se desenvolveram e levaram à criação dos Institutos 

de Aposentadorias e Pensões (IAPs), em 1930, que eram ainda destinados a 

categorias profissionais.  

 

Existiam, por exemplo, os IAPI dos industriários, os IAPC dos comerciários, o 

IAPM dos Marítimos, o IAPB dos bancários e o IAPTEC daqueles que 

trabalhavam com transportes e cargas. Tais institutos adquiriram um poder 

muito forte, decorrente de seus tamanhos, e passaram a deter força de pressão 

política.  O maior problema que enfrentavam, porém, era a grande diferença 

entre eles.   

 

De certa forma, alguns eram mais elitizados que outros, gerando diferenças no 

atendimento à saúde e nas pensões, com taxas diferenciadas na folha de 

pagamento. Assim, o IAPB dos bancários era considerado um dos melhores 

institutos - a estabilidade era de dois anos, a aposentadoria ocorria depois de 

vinte e cinco anos e os serviços médicos eram de padrão superior, criando 

certo descontentamento em outras classes de trabalhadores.  

 

Além disso, quando precisavam mudar de emprego, os bancários, bem como 

seus familiares eram prejudicados com a perda desses benefícios. Apesar 

desses problemas, o sistema se cristalizou, como veremos no próximo subitem. 
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1.2 - O processo de unificação da saúde pública e a criação do SUS 
 

O volume de recursos financeiros dos IAPs era grande, tanto em dinheiro como 

em títulos públicos, pois milhões de trabalhadores contribuíam mensalmente. 

Com isso, e observando as diferenças entre os benefícios oferecidos às 

categorias profissionais, o governo começou a pensar na possibilidade de 

unificar esses institutos. Nessa época, ainda não se falava em planos privados 

de assistência à saúde.  

 

Com o golpe militar de 1964, a idéia de unificação já era latente, pois os 

institutos tinham força política exagerada. Em 1967, o governo militar resolveu, 

então, criar o INPS - Instituto Nacional da Previdência Social, unificando todos 

os institutos. Essa centralização e o grande volume de dinheiro levaram à 

aplicação desses recursos tanto em empreendimentos já existentes, como na 

Cia. Hidrelétrica do Vale de São Francisco,  ou em novos, como a Siderúrgica 

Nacional, a Petrobrás, parte da construção de Itaipu e até a construção de 

Brasília34. Mas essa unificação trouxe muitos problemas. A máquina do Estado 

cresceu, assim como a burocratização. Surgiram os famigerados “cabides de 

empregos” e esse mecanismo fragmentado de poder criou uma atividade 

política exacerbada35. 

 

Em vista da grande máquina criada pela unificação dos institutos, surgiu, então, 

um novo perfil assistencialista para a saúde dos brasileiros, e para isso era 

necessário trazer os serviços privados para cumprir os objetivos de melhor 

atendimento à população. Tem início a utilização de serviços de terceiros para 

atender a essa gigantesca máquina de saúde e pensões. Clínicas, médicos, 

laboratórios e hospitais foram sendo credenciados para prestar serviços ao 

governo.  

 

Essa mentalidade assistencialista estendeu-se a outros benefícios, sendo 

criados, em 1967, o salário-família e, posteriormente, o salário maternidade. 

Também as empregadas domésticas e os autônomos passaram a poder utilizar 

                                                 
34 http://www.apape.org.br/fs290703.htm - acessado em 20/05/2005 
35 http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/assist/acpromotor.html - acessado em 14/04/2004 
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o INPS para a saúde e a aposentadoria, desde que fossem contribuintes.  

 

Já os trabalhadores do campo ainda permaneciam à margem, e só passaram a 

ser beneficiados em 1972, ocasião em que foi criado o FUNRURAL com o 

objetivo de prestar assistência médica e hospitalar.  

 

Posteriormente, em 1978, houve uma dicotomia dentro do INPS, gerando o 

INAMPS, dirigido somente àqueles que contribuíam para obter assistência 

médica e hospitalar.36  

 

A partir da década de 70, o milagre brasileiro, como ficou conhecido, levou o 

país ao crescimento. Houve inúmeros financiamentos do exterior, além da 

criação dos projetos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de 

Bancos de Investimentos e do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 

Também foram iniciadas as obras de imensas hidrelétricas e de estradas 

importantes para a época, tais como a Transamazônica, Trans-Pantaneira, 

absorvendo um grande número de trabalhadores e de mão de obra não 

qualificada37.  

 

Tais informações são relevantes para a atualidade, pois demonstram a forma 

de utilização dos recursos, cujo mérito as gerações futuras julgarão. Eram 

reflexos daquilo que chamaram de milagre brasileiro decorrente das políticas 

de desenvolvimento do Ministro Roberto Campos38. 

 

Porém, ainda havia muitos problemas a resolver. A máquina do INPS era 

imensa, e os recursos ainda eram grandes; com isso, sobrava dinheiro no 

caixa. Conforme comentário em parágrafo anterior, o Seguro de Acidentes do 

Trabalho completava nessa época 50 anos de criação e tornou-se um apêndice 

                                                 
36 Nicz , 2000, p. 13. 
37 Em 1973 ocorre a crise internacional de petróleo que foi extremamente danosa para o Brasil, 
cujo percentual de consumo de petróleo importado era de 80% de seu total. Quando Geisel 
tomou o poder em 74, ainda persistia aquela idéia de milagre brasileiro. Fica encarregado o 
economista Mário Henrique Simonsen pela linha política econômica substituindo Delfim Neto. É 
verdade que o PIB cresceu, mas a inflação subiu em média 37,9 % ao ano.  
38http://www.econ.puc-rio.br/gfranco/a126.htm - Gustavo Franco sobre o neoliberalismo, 
criação do BNDES, FGTS, Bancos de Investimentos, Sistema Financeiro da Habitação. 
Acessado em 22/04/2005.  

 28



de gastos consideráveis nos balanços da Previdência Social. Os números 

tornaram-se enormes, gerando grande saída de recursos.  

 

Foram constatados, na época, abuso e fraudes na utilização pelos 

trabalhadores e empregados, pois os acidentes do trabalho eram arcados pelo 

Instituto do governo e não havia controle e nem transparência.  

 

Houve, então, a mudança na lei, e as empresas passaram a ser responsáveis 

pelos primeiros quinze dias do acidentado. Com isso, os acidentes diminuíram 

40%. Já era, pois, uma forma de compartilhar o público e o privado, tendo 

vencido a eficácia de controle do segundo. Era a medicina nas empresas, de 

certa forma compulsória, iniciando suas primeiras manifestações de 

preocupação com a saúde dos empregados, ao mesmo tempo em que se 

preocupavam com as saídas de seu caixa. Todo esse aparato regulatório deu 

início à criação, nas empresas, das CIPAS - Comissões Internas de Prevenção, 

Assistência e Segurança no Trabalho -, que promoviam, por conta própria, 

cursos de prevenção de acidentes.  

 

As empresas passaram então a fornecer equipamentos profissionais especiais, 

como capacetes, luvas e outros para proteger os trabalhadores de costumeiros 

riscos da atividade, e também passaram a promover a medicina ocupacional. 

Uma das primeiras exigências foi que todos os empregados fizessem chapa do 

pulmão e exames de raios-X.  

 

De certa forma, essas primeiras legislações eram também embriões de 

compartilhamento entre o público e o privado: atualmente as NRs - Normas 

Regulamentadoras - da saúde ocupacional são rotina, e essa legislação 

específica levou à criação de empresas prestadoras de serviços de 

monitoramento das atividades dos empregados e do tipo de trabalho conforme 

o ramo de atuação - se químico, construção civil e outros. 

 

Uma das formas de saída de recursos estava sob controle, que eram os 

acidentes do trabalho; todavia, saber quanto se deveria ter no caixa para 

pensionistas e para assistência médica continuava a ser um desafio ao 
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governo.  

 

Para tanto, em 1977, foi criado o SINPAS, que era composto do INPS (Instituto 

Nacional de Previdência Social), cuja função era conceder e controlar a 

manutenção dos benefícios, do INAMPS (Instituto Nacional Assistência Médica 

e Previdência Social), cuja função era prestar assistência médica, do IAPAS 

(Instituto da Administração Financeira da Previdência e Assistência Social), 

cuja função era arrecadar, fiscalizar e cobrar contribuições, do DATAPREV        

(Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social), da LBA - 

Legião Brasileira de Assistência, que foi criada para prestar assistência às 

pessoas carentes, do FUNABEM (Fundação para o Bem Estar do Menor) e do 

CEME (Central de Medicamentos do governo).  

 

Essa estrutura se manteve até a Constituição de 1988. 

 

Portanto, eram muitos os órgãos que consumiam os recursos disponíveis, além 

de haver muita disputa política entre eles, mas esses órgãos levaram à 

separação entre o que hoje chamamos Assistência Médica e Pensões de 

Aposentadoria. Os recursos eram imensos, mas as despesas de burocracia 

consumiam muito dinheiro misturando receitas e despesas de duas situações 

diferentes e que necessitavam de monitoramento cada uma de per si, quando 

então houve uma declaração pública bombástica para a época, do SINPAS. 

 

Essa declaração foi feita ainda na década de 70 e advertia que não havia mais 

recursos, pois o INPS e demais órgãos estavam quebrados e o rombo 

financeiro já existia há anos.   

 

Havia se passado uma década e era previsível a necessidade de unificar a 

saúde pública de forma diferenciada. Novamente, era preciso mudar. O que 

fazer então para cobrir o imenso déficit? Duas soluções foram discutidas: 

aumentar as receitas ou diminuir as despesas. Houve então o aumento das 

alíquotas de contribuição. 

 

Empregadores e empregados passaram a pagar mais e houve uma emissão de 
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ORTNs - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - compulsoriamente 

adquiridas pelos bancos para cobrir o caixa do governo relativamente a 

despesas de assistência médica e pensões. Podemos observar então que, 

compulsoriamente ou não, as mudanças e inovações sempre aconteciam. Ao 

mesmo tempo, foram criados o F.A.S. - Fundo de Assistência Social - e o 

FinSocial. Novamente, há o compartilhamento - compulsório - entre o público e 

o privado.  

 

Próximo à década de 80, o governo resolveu fazer uma grande extensão da 

assistência médica, ou da saúde para toda a população e, de acordo com a 

Constituição de 1988, que já previa a unificação da previdência à saúde, foi 

criado o SUDS, Sistema Unificado e Descentralizado da Saúde, posteriormente 

denominado apenas SUS - Sistema Único de Saúde, como o conhecemos até 

os dias atuais.   

 

O SUS detém o controle atualmente de algo em torno de 60 mil unidades de 

saúde para atendimento ambulatorial espalhadas pelo Brasil e 6.500 hospitais 

públicos, privados contratados e privados filantrópicos39. O sistema público de 

saúde é responsável por mais de 12 milhões de internações hospitalares e por 

quantidade superior a isso de atendimentos ambulatoriais envolvendo milhares 

de profissionais 40. 

 

Desde a sua criação, o SUS enfrenta críticas contínuas quanto à qualidade, 

insuficiência e iniqüidade da atenção prestada. Problemas existem muitos, de 

ordem financeira e, principalmente, gerencial. As soluções desses problemas 

são desafios que têm sido enfrentados sob alguns focos: estabilização do 

financiamento, ampliação da descentralização, mudança de modelo 

assistencial, redução das desigualdades e ampliação da atividade reguladora. 
41

 

1.3 - A saúde suplementar 
                                                 
39 Negri, 2003, p. 31. 
40 Assistência de média e alta complexidade no SUS - Secretaria da Assistência à Saúde - 
Brasília - Min. da Saúde - 500 páginas - ISBN-85-334-0494-8 - Anuários organizados por João 
Gabardo dos Reis e outros. 
41 Negri, 2003 - p. 3 
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Em vista dos inúmeros problemas na saúde pública, tem início um nicho de 

negócio no ramo, levando ao surgimento dos primeiros planos de saúde 

particulares. 

 

A primeira empresa de medicina de grupo no Brasil, com as características de 

empresa operadora como as atuais, foi a Policlínica Central, fundada em São 

Paulo na data de 196042. Nesse período, foi criado o convênio empresa, 

gerando um grande impulso às atividades de prestação de serviços em saúde 

na época. 43

 
Outra iniciativa pioneira ocorreu em 1967, na cidade de Santos. Tratava-se da 

criação da primeira cooperativa de serviços médicos e hospitalares - UNIMED 

– formada, em sua maioria, por sócios médicos44. Atualmente, há discussões a 

respeito da formação societária dessas cooperativas, pois o médico é sócio e, 

ao mesmo tempo, é o atendente do usuário. São, portanto, interesses 

antagônicos. Todavia, foi uma iniciativa pioneira e de mérito como embrião de 

saúde suplementar. 

  

Em seguida, em 1972, surge a primeira cooperativa odontológica, conhecida 

como UNIODONTO45.   

 

A idéia de planos de saúde começou a ser concebida por pessoas físicas da 

atividade empresarial e por clínicas que já operavam nas grandes cidades, que 

viram, então, a possibilidade de oferecer serviços nas áreas de assistência 

médica para as empresas e seus funcionários.  

 

Iniciava-se a saúde como negócio, impulsionada para o mercado como 

assistência à saúde. A região do ABC também foi uma das pioneiras em 

empresas com essas características na década de 60. 

 
                                                 
42 Cf. BAHIA, Ligia & Nunes, Roberto F.V. 2000, p. 10. 
43 Convênio celebrado entre as empresas e o governo que permitia deduzir da cota devida ao 
INPS, 2% da folha de pagamento. 
44 UNIMED - http://www.unimed.com.br 
45 UNIODONTO - http://www.uniodonto.com.br 
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Atualmente, os planos privados de assistência à saúde são operados por 

pessoas jurídicas, constituídas sob a modalidade de sociedade civil ou 

comercial, em que se encaixam as medicinas de grupo, odontologias de grupo, 

seguradoras especializadas em saúde, denominadas operadoras, separadas 

das seguradoras normais, as cooperativas médicas, odontológicas e as 

instituições que possuem auto-gestão46.  

 

A saúde privada no Brasil divide-se hoje em duas vertentes. As empresas 

chamadas não lucrativas, que são as Santas Casas de Misericórdia, e outras 

entidades filantrópicas que têm contrato com o SUS, e as lucrativas, que não 

têm nenhum vínculo com esse sistema, definidas como de saúde suplementar, 

que são as medicinas de grupo. Essas empresas utilizam serviços próprios e 

credenciados e compram serviços de terceiros; como exemplo, temos a Golden 

Cross, a Interclínicas, a Amil, a Blue Life, a Bradesco Saúde, as Classes 

Laboriosas e centenas de outras. 

 

As cooperativas médicas são aquelas geridas ou que têm como sócios 

médicos cooperados que participam com cotas, como é o caso das Unimeds, 

as quais têm a atuação bastante discutida, pois o médico é, ao mesmo tempo, 

atendente e associado da operadora, conforme já comentado.  

 

Existem, ainda, as empresas de auto-gestão, que operam com serviços de 

terceiros, utilizando-se de tabelas de honorários médicos, e têm administração 

própria. São exemplos: o Banco do Brasil (Cassi), a Petrobrás (Petros), a 

Volvo, a Vilares, a Cofap, entre outras. 

 

E há também os planos de administração que operam a prestação de serviços 

com tabelas para reembolso, tanto para serviços ambulatoriais como 

hospitalares, mediante vales de procedimentos. São modelos a Sul América, 

Med-Service e outras.  Há aquelas que operam com o seguro saúde, que difere 

dos planos de saúde, pois utilizam o sistema de reembolso, não têm rede 

própria e cobrem, somente, despesas hospitalares. É o caso de planos da 

                                                 
46 Cf. Inciso II do artigo 1.° da Lei 9656/98, alterada pela Medida Prov. 1908-20, de 25/11/1999. 
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Omint e da Bradesco Seguros Saúde. Nos casos de seguro saúde a rede 

referenciada é apenas sugestiva e indicada, porém, o usuário utiliza o serviço 

que desejar - livre escolha - e pede posteriormente o reembolso. 

 

O tratamento regulatório dado a essas operadoras é o mesmo para qualquer 

segmento médico assistencial, com exceção das empresas de auto-gestão, em 

que não há interferência da ANS no que diz respeito aos aspectos de valores 

de cobrança (pré-pagamentos) e nem ao tipo de gestão médica existente e 

rede de credenciamento. Todas, no entanto, são obrigadas a prestar contas 

para a ANS, com relatórios, estatísticas, informações de balanços, cálculos 

atuariais - notas técnicas - de novos planos, auditoria externa e contabilidade. 

 

Há as operadoras de assistência odontológica, que também devem se 

enquadrar como operadoras, mas sem o detalhamento de exigências que 

existe para as empresas de assistência médica hospitalar. 

 

Aquelas empresas que já estavam vinculadas - antes da lei 9656/98 - a 

institutos de aposentadoria e pensões, ou seja, aquelas entidades que já 

possuíam sua própria “caixa” (designação de atendimento médico ou 

afastamento do trabalho por doença de alguma categoria) aproveitaram o 

ensejo para criar suas próprias administrações de assistência médica, sendo a 

primeira no país a CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 

Brasil, fundada em 1944 e que funciona até os dias de hoje.  

 

O seguro saúde, ou seguro de assistência médica e hospitalar, como o 

conhecemos atualmente, foi criado a partir da Resolução CNSP(Conselho 

Nacional de Seguros Privados) de número 16, de 20/12/1988, que autorizava 

as companhias seguradoras que operavam seguros de vida a trabalhar com 

essa nova modalidade de seguro, que se destinava, originalmente, ao 

reembolso a seus segurados de despesas com assistência médica e hospitalar, 

a qual foi se desenvolvendo e  incorporando as características que 

conhecemos dos planos de saúde 

 

Antes da implantação da lei, as seguradoras se reportavam à SUSEP - 
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(Superintendência dos Seguros Privados), que era subordinada ao Ministério 

da Fazenda. Por iniciativa particular, foram criadas as medicinas de grupo para 

atendimento de empresas, mas não havia nenhum órgão regulador para elas. 

 

As ações eram norteadas por um órgão de classe, chamado ABRAMGE                   

(Associação Brasileira das Empresas de Medicina de Grupo), fundado em 8 de 

agosto de 1966 47, com o objetivo de unir, organizar, regular, disciplinar, 

defender e representar as empresas privadas que já estavam atuando e as que 

desejassem se organizar na atividade de prestação de serviços de atenção à 

saúde.  De fato, a ABRAMGE tem o seu papel na saúde suplementar, pois as 

empresas a ela associadas têm atendimento de assistência médica em 

qualquer lugar do país.  

 

Basta ligar para o telefone da empresa que opera esse tipo de serviço e 

informar a cidade onde a pessoa está. Funcionários treinados indicam, então, o 

local onde o paciente poderá ser atendido. Os casos de urgência e emergência 

são os que mais permitem essas facilidades.  

 

1.4 - Situação do setor antes da lei 9656/98  
 
A inflação foi um dos fatores para o grande desenvolvimento do mercado em 

seguros e planos de saúde na década de 80 e 90. Seu crescimento 

desordenado, longe dos olhos do governo, e suas conseqüências de caráter 

lesivo aos usuários foram os maiores motivos que forçaram o governo, via 

Congresso, a aprovar a referida lei para disciplinar o setor, até então sem 

regulação e sem rumo definido. 

 

Antes da lei 9656/98, era necessário apenas um médico portador de CRM para 

abrir uma empresa de assistência médica. Não havia necessidade de reservas 

financeiras e nem capital mínimo para garantia futura dos adquirentes e 

usuários. Assim, surgiram as cooperativas de medicina, os planos 

                                                 
47 História da Abramge: tal evento se deu em uma sala do Hospital São Luiz, na Avenida Santo 
Amaro, em 1966, onde se reuniram os representantes de onze grupos médicos, constituídos 
por empresas de medicina de grupo, pioneiras do setor. Vide site: http://www.abramge.com.br 

 35



administrados e as empresas que criavam sua própria auto-gestão para dar 

assistência médica aos seus funcionários.  

 

Porém, a saúde suplementar necessita ser muito criteriosa, pois cuida de dois 

assuntos extremamente delicados: um é a saúde e o outro é a poupança das 

pessoas, pois um plano de saúde familiar, vendido no passado e cujo contrato 

foi mal intencionado em suas cláusulas, condições e exclusões, pode destruir 

anos e anos de poupança amealhada e levar ao desastre financeiro. Por 

exemplo, uma doença cardíaca não coberta pelo plano, mas sem que o usuário 

o soubesse, pode fazer uma família perder seu patrimônio em meses. 

 

Havia uma liberação geral. Milhares de planos foram criados e milhares de 

empresas foram se desenvolvendo até 1998. Com o passar dos anos, 

percebeu-se que a atividade precisava de regulação, pois as reclamações 

contra os planos de saúde aumentavam de forma assustadora 48. 

 

Contratos com letras minúsculas, cláusulas leoninas ou unilaterais, riscos não 

cobertos e também não bem definidos nos contratos foram o estopim para que 

a liberdade e a falta de credibilidade dos planos de saúde fosse comprometida 

junto à população e aos governos. A essa altura, o judiciário recebia milhares 

de ações de usuários descontentes e exigindo tutela. 

 

O projeto de lei aprovado pela Câmara de deputados ao final de 1997 mostrou 

claramente as dificuldades dessa regulamentação a posteriori, que teria de agir 

sobre uma atividade que já atingia mais de 30 milhões de brasileiros 

profundamente descontentes com os serviços recebidos de centenas de 

empresas dos mais diversos tipos, sendo que pouco se sabia de fato a respeito 

da questão 49. 

 

Jornais, rádios, televisões, em programas dos mais variados, traziam 

problemas gerados pelos planos de saúde. Os contratos eram vendidos e 

                                                 
48 “Evolução e Desafios da Regulação do Setor de Saúde Suplementar - Série ANS-4 - 
Januário Montone - Diretor Presidente da ANS - 2003 - RJ - ISBN-85-334-0730-0 - p. 12. p. 38 
49 Idem ref. anterior -  página 12. 
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assinados na aquisição por adquirentes de boa fé. Assim, antes da lei 9656/98, 

os titulares de planos de saúde só saberiam quais as reais coberturas 

assistenciais nos momentos de utilização do plano para diagnósticos e 

internações hospitalares, quando é grande a aflição e a necessidade de 

atendimento, configurando-se em surpresas, na maior parte das vezes, 

desagradáveis.  

 

Os corretores desses planos de saúde, com o objetivo único de vendê-los, 

forneciam informações contraditórias, e o usuário mudava de plano sempre que 

um outro adquirido gerava problemas de cobertura. Processos judiciais de 

contenciosos, de empresas e clientes acumulavam-se. Milhares e milhares de 

reclamações amontoavam-se junto a delegacias e ao Ministério Público.  

Iniciou-se, então, um processo instável, já que as pessoas não tinham 

segurança na aquisição de um plano complementar de saúde. 

 

Havia empresas que já estavam no ramo há vários anos, muitas das quais 

ligadas a estruturas bancárias. Eram empresas conceituadas, todavia, 

apresentavam muitas exclusões de riscos em seus contratos, o que levava o 

cliente a utilizar o SUS quando a enfermidade não era coberta pelo plano 

adquirido, em muitos casos, há anos.  

 

Quando não se utilizava o sistema público, a internação em um hospital 

particular causava ao usuário grandes prejuízos de ordem financeira. 

Acrescente-se a isso as muitas fases econômicas pelas quais o país passou, 

governos que não deram atenção ao assunto, inflação de 0% a 80% ao mês, 

levando o valor das mensalidades a níveis absurdos, o que gerava discussões 

de toda ordem.  

 

O ambiente e o clima em geral nos sistemas de saúde brasileiros foram, e 

ainda são, de muitas incertezas quanto ao que deverá acontecer em um futuro 

breve. Singularmente, podemos defini-lo como um sistema muito jovem e com 

muitas variações que deverão, com o devido tempo, ser ajustadas à realidade.  

 

A legislação ainda é inacabada e está em permanente mudança, pois, 
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inicialmente, toda a regulamentação foi desenvolvida e criada, aprovada pelo 

Câmara e pelo Senado e imposta às empresas da atividade. Não havia mais 

tempo para discussões. Os problemas se acumulavam no setor. 

 

Tais fatos não foram tão prejudiciais assim para o setor, como parece, em sua 

totalidade. É necessário algum esforço para entender essas inovações e 

adaptações, pois essa regulação é considerada o início das mudanças e 

devemos considerar o que aconteceu em um passado recente para, em 

seguida, sugerir algumas reformulações. 
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CAPÍTULO 2 
 

2.1 - Nascimento da lei 9656/98 e a criação da ANS  
 

A lei 9656/98 demorou mais de seis anos no Congresso para ser aprovada. A 

partir dela, o governo resolveu centralizar e gerenciar  todo o sistema de saúde 

suplementar no Brasil, criando a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), regulamentando as empresas que operavam no setor e legislando para 

as novas operadoras do sistema, fornecendo, inicialmente, por meio de 

medidas provisórias, as regras para operação e desenvolvimento, 

consideradas nada democráticas pelos empresários do setor.  Iniciou-se, daí 

em diante, um verdadeiro cabo de guerra entre governo, seguradoras e 

operadoras de planos de saúde.  

 

A ANS é um órgão criado por técnicos que vieram da SUSEP e vislumbraram 

as operadoras de saúde como se fossem empresas já existentes, de longa vida 

e tradicionais; mas, ao contrário disso, elas estavam apenas surgindo. 

 

Esses técnicos estavam acostumados a lidar com antigas empresas 

seguradoras, devidamente instaladas há mais de 50 anos no Brasil e que 

receberam, a princípio, ajuda de governos passados, por sistemas de 

repartição de resseguros do próprio governo - as primeiras receitas – e, com 

isso, desenvolveram seus ativos ao longo do tempo.  

 

As operadoras, por outro lado, por si só, muitas das quais não ligadas a 

bancos, são empresas jovens, não tiveram as benesses governamentais do 

passado e sofreram uma regulação de certa forma abrupta em vista das rotinas 

de regulamentação, normas de seguradoras no passado, critérios e formas de 

fiscalização da SUSEP nos últimos anos.  

 

A ANS foi criada para disciplinar o setor de saúde suplementar e teve a ela 

transferida, por meio da lei 10.185, de 2001, a competência para controlar e 

normatizar o seguro-saúde, o que antes era de obrigação da SUSEP, bem 

como dos planos de saúde.  Em vista disso, as operadoras tiveram de se 
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adaptar a normatizações de grande volume, fazendo com que investissem 

pesadamente em recursos de pessoal e recursos técnicos.  

 

Porém, regular seguros do patrimônio, tais como roubo, incêndio, multi-risco é 

bem diferente de regular a saúde financeira e administrativa das operadoras, 

atitudes que interferem em seus custos, gerando conseqüências  no tratamento 

de saúde dos adquirentes de planos assistenciais. 

 

Há distorções que afetam todas as pessoas que desejam rediscutir o papel das 

agências reguladoras no Brasil: quais os seus verdadeiros limites, obrigações e 

funções. As agências foram criadas para fiscalizar e regular, funções estas a 

serem exercidas por um corpo técnico, a partir de controles e ordens do 

Estado.  

 

A ex ministra das Minas e Energia enfatizou de forma contundente em sua 

proposta de corrigir distorções nas agências reguladoras de sua área:  

 

“A definição da política de preço, da política de petróleo, da política de energia 

elétrica, não é papel de agência, mas sim do Ministério, do Estado...” 50

 

Há outros pontos de instabilidade entre a regulação e as operadoras, sendo 

necessário e urgente sublimar essa situação. Algumas dessas arestas do setor 

serão descritas, para maior entendimento.  

 

Há problemas das mais variadas classes. Desde criação de massas críticas 

atuariais convenientes para operação de planos individuais, os quais estão em 

extinção, empresas irregulares e que ainda operam na clandestinidade, 

cooperativas absolutamente ingerenciáveis, grandes corporações pressionando 

o governo por maior margem de lucros e empresas que se ‘deixam’ quebrar 

para tentar obter as benesses do governo, como acontece no sistema bancário.  

 

Após a decisão do STF em final do ano de 2003 (21/08/2003) e eficácia a partir 

                                                 
50 Revista ABRAMGE - Ano XVI - n.° 181 - Abr/Mai/Jun/2003 - pág. 09 - Dilma Rousseff. 
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de 03/09 de que os contratos antigos deveriam ser mantidos na forma como 

foram contratados inicialmente e que deveriam ser ajustados ou adaptados na 

forma da nova legislação, Bradesco Saúde e Sul América, por exemplo, após 

várias liminares de órgãos representativos de consumidores, enviaram a todos 

os seus clientes de contratos antigos reajustes de 82% no valor de suas 

mensalidades ou pré-pagamentos, o que gerou grande confusão em 2004.  

 

Será necessário flexibilizar o sistema e, ao mesmo tempo, ampliar a base de 

clientes nas áreas suplementares de saúde, pois esse mesmo sistema, apesar 

de muitas arestas, encontra-se no ponto de mudanças técnicas e 

administrativas. É preciso aproveitar o momento e refletir sobre as propostas 

deste trabalho. 

 

Uma das grandes mudanças que alterou o rumo do funcionamento de planos 

de saúde no Brasil ocorreu em 1998, com a entrada em vigor da lei 9656. 

Empresas de medicina de grupo e seguradoras tiveram de se adequar às 

novas medidas, elaboradas à luz do Código de Defesa do Consumidor já em 

vigor desde 11 de setembro de 1990 - lei 8078. Planos mais completos, sem 

exclusões, com a obrigatoriedade de atender a todas as necessidades do 

paciente passaram a ser incorporados pelas operadoras, que não tiveram 

escolha.   

 

Muitas foram as mudanças imediatamente à promulgação da lei 9656. A 

primeira ocorreu logo no dia seguinte a 03 de junho de 1998 por meio de uma 

Medida Provisória - MP. De lá para cá, o número de MPs já chega a mais de 

40.  

  

Tantas resoluções geraram muitos problemas e reclamações dos operadores. 

São problemas atuais e, por esse motivo, é necessário alimentar o setor 

suplementar dando-lhe possibilidades de crescimento na forma, mudança de 

segmentações e apoio normativo.  

 
 

2.2-  O Marco Regulatório 

 41



 

Muitas empresas do setor de seguros de saúde tiveram de se adaptar às 

exigências da lei 9656/98, e aquelas que não o conseguiram foram obrigadas a 

entregar seus ativos ou a se associarem a outros grupos nacionais ou 

estrangeiros, como poderemos verificar mais adiante.  

 

“Até hoje o Brasil não conseguiu atender as necessidades básicas de saúde de 

vastas parcelas da população, bem como proteger adequadamente os usuários 

dos serviços privados. As causas repousam nas características peculiares do 

setor e, mais recentemente, na política econômica pós-Plano Real, que, se de 

um lado obteve o controle da inflação, de outro jogou os brasileiros na 

armadilha da recessão eterna.  

 

A recessão (o PIB "cresceu" 0,1% em 2003) e a decorrente queda de renda do 

brasileiro (perda de 12,5% do rendimento médio em 2003) retiraram 5 milhões 

de pessoas dos planos de saúde, pressionando ainda mais o SUS.”51

 

A legislação na época surgiu, inicialmente, com o objetivo de cadastrar as 

empresas, definir um plano de saúde padrão, denominado Referência, com um 

mínimo de atendimento obrigatório à saúde para todas as empresas, e daí 

iniciar a regulação entre a ANS, as seguradoras e operadoras. A legislação 

demonstrava que as empresas deveriam se preparar para o que viria pela 

frente. 52

 

Atualmente, a atividade é extremamente regulada, com determinações de 

coberturas de procedimentos médicos, hospitalares e ambulatoriais muito 

extensas53 as quais provocam repercussões de grande peso nos custos de 

operação final, levando a discussões severas sobre como proceder. Com a 

obrigatoriedade de coberturas mínimas - pois, antes eram muitas exclusões de 

                                                 
51 Gazeta Mercantil - 05/04/2004 - Maria Cristina S. Amorim e Eduardo Perillo. 
52 Conforme dados e projeções do Ministério da Saúde, o Brasil ocupará em 2025 a posição de 
sexto lugar entre os países que possuem uma população acima de sessenta anos de idade. 
Imaginemos o ônus que isso acarretará ao governo. Por isso, propõe-se uma ação conjunta e 
mais abrangente entre o público e o privado. A história mostra que a dinâmica das mudanças 
está agindo novamente. 
53 Vide toda legislação desde a origem no site: www.ans.gov.br  
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procedimentos médicos - houve conseqüentemente aumento da sinistralidade. 

Afinal, trata-se de um tema sério e importante, que envolve milhões de 

segurados e o seu bem-estar físico: a saúde.  

 

Dentre as primeiras alterações propostas na lei, foram vedadas quaisquer 

restrições quantitativas e de prazos para internação, tornou-se obrigatória a 

cobertura para todas as doenças CID (Controle Internacional de Doenças), 

foram reduzidos os prazos de carência, foi instituída a obrigatoriedade de 

cobertura para doenças preexistentes após dois anos de contrato, além de ser 

garantida, também, a assistência ao recém-nascido. 

 

O aumento de preços desenfreado acabou 54 e quaisquer mudanças nas tarifas 

dos planos de saúde somente podem acontecer com autorização da Agência 

reguladora. Isso vale para contratos individuais, pois os empresariais ou 

coletivos são acertados de comum acordo, anualmente. Também foram 

proibidas suspensões de serviços e cancelamentos de contratos de forma 

unilateral antes dos 60 dias de inadimplência, sendo que, para tanto, o cliente 

deve ser devidamente informado e a medida, protocolizada.  

 

Os contratos coletivos, embora prevejam a possibilidade de o funcionário 

afastado por pedido de demissão ou demitido - desde que não seja por justa 

causa - continuar pagando seu plano por prazo de até seis meses depois de 

sua saída da empresa, deverão ser muito discutidos em futuro breve, pois, 

após esse prazo limite, esse funcionário ficará desprovido de qualquer 

assistência médica. Uma das hipóteses para resolver esse problema é a 

possibilidade de o plano ter uma portabilidade - liberdade de transferência - ou 

seja, deveria ser possível transferi-lo para outra operadora por ocasião do novo 

emprego, se assim desejar o funcionário. Caso a nova empresa não tenha 

plano coletivo de saúde, esse funcionário continuaria pagando para a 

operadora anterior, via emprego antigo, por um prazo maior a ser definido.  

Tais situações ainda são obscuras e deverão ser resolvidas em médio prazo.  

                                                 
54 Fonte: ANS. - www.ans.gov.br. A ANS divulgou em 28/06/2000 o índice de reajuste por variação de 
custos. O primeiro índice foi de 5,42%. Houve pequeno resíduo para aquelas empresas que estavam sem 
reajuste há mais de 12 meses. 
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Os usuários com 60 anos de idade e dez anos de plano não podem ter 

aumento por mudança de faixa etária, e as coberturas são obrigatórias para 

transplantes de rim e córnea. O Estatuto do Idoso veio trazer essa 

obrigatoriedade, embora tardiamente, pois alguns planos já previam essa 

possibilidade em seus contratos bem como a remissão por morte.   

 

As carências foram alteradas para 24 horas nos casos de urgência e 

emergência e de seis meses para outros procedimentos. No caso de partos a 

carência passou para dez meses. Antes da lei as carências eram mais 

convenientes para os operadores. 

 

Dentre as alterações gerais, outras de caráter administrativo e de controle 

foram incorporadas para uma maior transparência da atividade.  

 

Criou-se a padronização do plano de contas, que permite análise do 

desempenho de uma mesma operadora ao longo de sua existência, sua 

solvência, padronagem de dados de custos dos produtos, além da 

consolidação de ativos, passivos e resultados de um determinado segmento.  

 

Esses dados têm como objetivo comparar uma operadora com outras e  

agilizar o trabalho de fiscalização, além de, com isso, se obter  informações 

gerenciais. 

 

Ademais, atualmente, após a lei, são necessários a provisão técnica e o capital 

mínimo para se criar uma operadora de saúde. As garantias financeiras são 

obrigatórias, devendo haver provisão de risco, provisão para eventos ocorridos 

e não avisados - IBNR55, - elaborada por atuário registrado no IBA - Instituto 

Brasileiro de Atuária - análise de margem de solvência e provisão de operação 

para aquelas operadoras sem fins lucrativos. 

 

Por outro lado, após a lei, as operadoras são classificadas conforme a área de 

atuação com a seguinte ordem: 
                                                 
55 Incurred but not reported 
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Região 1: em todo o território nacional ou em grupos de pelo menos três 

Estados dentre os seguintes: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Paraná e Bahia; 

 

Região 2: No Estado de São Paulo ou em mais de um Estado, excetuando os 

grupos definidos no critério da Região 1; 

 

Região 3: Em um único Estado, qualquer que seja ele, excetuando-se o Estado 

de São Paulo; 

 

Região 4: No município de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de 

Porto Alegre ou de Curitiba; 

 

Região 5: Em grupo de municípios, exceto os definidos na região 4; 

 

Região 6: Em um único município, excetuando os definidos na região 4; 

 

A lei tentou enquadrar todos os tipos de contratos, mas houve pressão das 

operadoras para saber como ficariam aqueles usuários que estavam nos 

planos antigos, ou seja, em vigor antes da lei.  

 

Assim, são definidos como planos antigos os contratados antes de 02/01/1999, 

ou seja, antes da lei 9656/98. As coberturas são exatamente aquelas que 

constam no contrato, e as exclusões estão nele expressamente relacionadas. 

Esses contratos, porém, não têm uma linguagem clara e se referem a  muitas 

exclusões. O usuário só saberá das surpresas no dia em que  precisar utilizar o 

plano. 56

 

São definidos como planos novos os contratados a partir de 02/01/1999 e 

comercializados de acordo com as regras da lei 9656/98, que proporcionam 

aos consumidores a cobertura assistencial definida pela ANS relativa a todas 

                                                 
56 O STF, após mais de quatro anos de discussões, decidiu manter as cláusulas dos contratos antes da 
Lei 9656/98 e o governo lançou mão de MP para a regulação das migrações. 
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as doenças reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), além de 

outras garantias. 

 

Após intensas discussões jurídicas no STF, sobraram - por decisão do 

Supremo - os planos antigos que, conforme resolução da ANS, poderiam ser  

adaptados, ou seja, os consumidores que têm um plano antigo podem adaptá-

lo à lei, bastando solicitar isso a sua operadora, que é obrigada a oferecer uma 

proposta de adaptação que, obviamente, acarretará em um aumento de preço. 

O consumidor, porém, não estará obrigado a aceitá-la, podendo, caso seja 

mais conveniente, permanecer com seu plano antigo.  

 

As regras da legislação definem coberturas obrigatórias em função do tipo de 

assistência médica. Há segmentos específicos conforme o caso. Os planos 

foram divididos com a segmentação abaixo: 

 

. Segmento ambulatorial: com direitos a consultas, exames, tratamentos e 

procedimentos ambulatoriais; 

 

.  Segmento hospitalar sem obstetrícia: com direito a internações; 

 

.  Segmento hospitalar com obstetrícia: com direitos a internações e partos; 

 

.  Segmento odontológico: com direito a tratamento odontológico; 

 

. Segmento referência: com direitos a consultas, exames, tratamentos e 

procedimentos ambulatoriais, internações e partos em ambiente de enfermaria. 

 

Com esses segmentos definidos em lei, as operadoras podem oferecer 

diferentes combinações, como cobertura ambulatorial e hospitalar com 

obstetrícia ou cobertura ambulatorial com cobertura odontológica. 

 

Outras situações que estavam à deriva foram regulamentadas também. Como 

situação específica, podemos citar que não há mais possibilidades de aumento 

de preços de forma unilateral. Esse aumento, denominado técnico, só é 
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autorizado na forma prevista em lei para planos individuais e familiares. 

 

Uma vez por ano é determinado qual será o aumento dos valores de pré-

pagamento das mensalidades com base na inflação e no aumento do preço de 

insumos e outros elementos complementares. 

 

Deve ficar claro, ainda, que os planos podem ser coletivos por adesão ou não. 

Esse é o caso de uma empresa fazer um plano coletivo em que todos os 

funcionários sejam participantes. Caso não seja obrigatória a participação de 

todos os funcionários, haverá apenas a adesão daqueles que tenham interesse 

em participar do grupo. 

 

Com certeza, a legislação estará sempre sob alterações, contudo, é hora de 

focar e ampliar sua abrangência a fim de dar sua contribuição à sociedade que 

esperou muito tempo, de forma resignada e paciente, para chegar este 

momento.  

 

Ao longo dos anos, a saúde pública e privada atravessou períodos 

conturbados. Essa dicotomia entre público e privado na saúde deve ser mais 

tênue e encarada com serenidade, já que a saúde e as enfermidades atingem 

a todos que têm ou não planos.   
 

A lei 9656/98, que regulamenta os planos privados de assistência à saúde, foi 

sancionada em 03 de junho de 1998, depois de mais de seis anos de 

discussões e diversos projetos apresentados na Câmara e no Senado Federal. 

A discussão só tomou forma e saiu do papel em fevereiro de 1994, quando o 

Senado aprovou o projeto 93/93 do então Senador Iram Saraiva, contendo 

apenas três artigos. 

 

O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados sob o número 4.425/94. Em 

setembro de 1996, após longo tempo ausente da pauta das discussões e 

debates, a Câmara criou uma comissão especial para examinar o assunto e 

dar seqüência aos trâmites legais.  
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O Governo criou, inclusive, um grupo de trabalho interministerial – saúde, 

justiça e fazenda – que apresentou uma versão preliminar para discussão. A 

história da aprovação da lei é longa e merece detalhamentos, alguns dos quais 

são aqui comentados.  

 

Objetivamente, em 12 de maio, o plenário do Senado aprovou, por 

unanimidade, o parecer 235, de 1998. Em 03 de junho, o projeto tornou-se lei 

9656, com a sanção, sem nenhum veto, pelo Presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente foi criada a ANS - Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, pela lei 9961. 

 

A cronologia da criação da ANS é a que foi citada, de forma sucinta e teve 

como  objetivos: 

 

a) Assegurar ao beneficiário a cobertura integral e regular as condições de 

acesso;  

 

b) Definir e controlar as condições de ingresso aos planos, operação e saída 

das empresas e entidades que operam no mercado;  

 

c) Definir e implantar mecanismos de garantias assistenciais e financeiras que 

assegurem a continuidade da prestação de serviços de assistência à saúde 

dos contratados;  

 

d) Dar transparência e garantir a integração do setor de saúde suplementar ao 

SUS e o ressarcimento dos gastos gerados por beneficiários do sistema 

público;  

 

e) Estabelecer mecanismos de controle de abuso de preços;  

 

f)Definir o sistema de regulamentação, normatização e fiscalização do setor de 

saúde suplementar. 

 

2.3 - Resultados do Marco Regulatório 
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Após a regulamentação, foi limitada a liberdade de definição do produto a ser 

oferecido à população e a liberdade de preço, não podendo mais ser negada a 

entrada de quem quer que seja em planos de saúde, isto é, a seleção de risco 

foi proibida, não podendo também haver rompimento unilateral de contrato com 

o usuário 57. 

 

Em seguida, foi criado o Plano Referência, o qual é o mínimo em atendimento 

que a operadora deve oferecer. Dentre outros planos aprovados, este é o mais 

simples que toda operadora tem de possuir para oferecer aos seus clientes 

obrigatoriamente.  Esse plano oferece enfermaria e CTI, cobertura de doenças 

infecto-contagiosas, transplantes de córnea, renal, cirurgia de miopia maior que 

sete graus, psiquiatria, terapia de crise com alguns limites de internação, 

urgências, emergências, garantia ao recém-nascido e filho adotivo menor de 12 

anos, carências de no máximo seis meses, parto com dez meses, doenças pré-

existentes com prazo de 24 meses de carência.   

 

A criação do agravo58 no preço para doença pré-existente está ainda um pouco 

confuso, pois não há base técnica para precificação. 

 

No caso do Plano Referência, não há limitações quantitativas e a operadora 

não pode descredenciar o hospital, pois é muito complicado. Foram criadas 

inicialmente sete faixas de idade, atualmente alteradas para dez, sendo a 

última no máximo seis vezes o preço da primeira, e valem a partir de primeiro 

de janeiro de 2004. 

 

 

Faixa I     -     de 0 a 18 anos; 

 

Faixa II    -     de 19 a 23 anos;   

 

                                                 
57 A seleção de risco entende-se como a “não aceitação de pessoas com doenças ou com idade 
avançada”. 
58 Aumento do valor da contra-prestação pecuniária pelo fato de declarar doença pré-existente. 
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Faixa III   -     de 24 a 28 anos 

 

Faixa IV  -     de 29 a 33 anos;  

 

Faixa V  -      de 34 a 38 anos; 

 

Faixa VI -      de 39 a 43 anos;  

 

Faixa VII -     de 44 a 48 anos;  

 

Faixa VIII -   de 49 a 53 anos;  

 

Faixa IX -     de 54 a 58 anos;  

 

Faixa X -      de 59 anos ou mais.    

 

 

Em preços, o reajuste só pode ser técnico59, anual e excluindo a possibilidade 

de cancelamento do plano do usuário pela operadora por esse motivo. Como 

exemplo, podemos dar os números dos reajustes entre maio de 2003 e abril de 

2004: 9,27% (IPCA 5,14%).  Tal número, para reajuste, deixou as operadoras 

de saúde insatisfeitas em seus objetivos de aumentos de preços. O reajuste de 

2004 /2005 ficou em 11,75% (IPCA 7,79) e o de 2005/2006 em 11,69%60. Caso 

o cliente esteja internado, também não é possível o cancelamento do plano. A 

lei 9656/98 criou um enlace difícil para as operadoras cancelarem os planos de 

saúde individuais. 

 

Esse foi o limite máximo de reajuste autorizado pela ANS para as operadoras e 

seguradoras de planos de saúde. Nenhuma operadora foi autorizada a 

reajustar as mensalidades de seus consumidores acima daquele percentual 

nas renovações automáticas dos contratos.  

                                                 
59 É obrigatório que a operadora demonstre os níveis de sinistralidade para solicitar quaisquer aumentos 
de preços. 
60 Mensagem do Presidente da Abramge - Arlindo de Almeida - Editorial da Revista Medicina Social - 
número 188 - de jan/fev/mar/2005. ANS - RN-99 de 27/05/2005. 
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Essas projeções feitas pela ANS mostraram que esta metodologia é mais 

vantajosa para o consumidor, já que, antes, grande parte dos contratos de 

planos de saúde foi indexada ao IGP-M. Nesse mesmo período, o IGP-M 

variou 32,48% e o ICV 17,38%. O índice de 9,27% é a média ponderada dos 

reajustes de 145 mil contratos coletivos que têm um total de 10,8 milhões de 

usuários. Esses contratos representavam, na época, 448 operadoras que 

atenderam a mais de 22 milhões de usuários61. 

 

As empresas preferem, portanto, vender planos com contratos empresariais 

coletivos; todavia, quando o empregado sai da empresa, tais planos criam 

problemas futuros para ambas as partes, ou seja, se o funcionário for demitido 

sem justa causa, ele terá direito de permanecer no plano, no mínimo, durante 

seis meses e no máximo dois anos, desde que ele pague as suas 

mensalidades.  

 

De certa forma, o vínculo com o ex-empregado permanece. Atualmente, os 

planos de saúde individuais são minoria no mercado, correspondendo a 25% 

do total62. 

 

A outra fatia é contemplada pelos planos empresariais ou coletivos que 

precisam também de novas reflexões, pois, se as operadoras não desejam 

vender planos individuais e somente aquelas pessoas com carteira assinada 

podem ter um plano de saúde via empresas, haverá um cerceamento para 

quem está desempregado ou ganha pouco. 

 

Quando encontrar outro emprego, a pessoa verificará, muitas vezes, que a 

empresa não tem condições de registrá-la - os empregos formais estão em 

declínio - quanto mais instituir um plano de saúde para seus empregados. 

 

O motivo é um só: preço inacessível para a maioria da população. Por isso, 

neste estudo é proposta uma solução parcial que vai ao encontro dos planos 
                                                 
61 Fonte: Folha de São Paulo em artigo publicado em: http://www.cprcorretora.com/noticias_038.asp - 
acessado em 21/05/2005. 
62 Fonte: Abramge - Associação Brasileira de Medicina de Grupo. acessado em 22/10/2005. 

 51



empresariais através do capitation63, como veremos adiante.  

 

O uso do plano de forma indiscriminada aumenta, conseqüentemente, a 

sinistralidade. Tal situação acontece no Brasil, nos EUA e em outros países. No 

caso do Brasil, a informação - mídia - tem sido um dos vetores que aumentam 

a intensidade da utilização. Dizem os veículos: “faça exame da próstata, faça 

exame de prevenção do câncer de mama, faça check-up anualmente, etc.” 

 

Entre 1995 e 2003, o percentual de sinistros do setor aumentou cerca de 17%, 

passando de 73,4% para 86,22%. Pior que isso, o número de segurados, que 

de 4,8 milhões, em 1996, passou para 6,3 milhões em 2000 e declinou para 4,9 

milhões - praticamente o mesmo de 1996. Se compararmos o ano de 1996 com 

o ano de 2003, verificaremos que o número de usuários é quase o mesmo, 

mas duplicaram a freqüência e o custo de utilização.64  

 

“Quer você seja um prestador de serviços de Assistência Médica ou um 

comprador, não precisa ser relembrado de que o aumento dos custos 

assistenciais é um desafio nacional. De forma conservadora já representam 

14% do PIB norte-americano e significam 1,4 trilhão de dólares anualmente, e, 

por volta de 2008, esta quantia esta projetada para alcançar 2,2 trilhões de 

dólares...”65

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  III 
 

                                                 
63 Recebimento pela operadora por cabeça ou per capita e acerto com prestadores também por cabeça e 
não por custo de procedimento médico. 
64  Miranda, 2005 
65 Traduzido e condensado por Dr. Ieraldo Rubo, presidente da Conange - Revista Medicina e Saúde - 
pág. 21 - artigo publicado pelo The Official Newsmagazine da Associação Urológica Americana de 
março/2004. 
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Síntese de Indicadores Sociais de Toda a População Brasileira - 2000 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 
 
INDICADOR                          1980          1991          2000                2020 
 
Esperança de Vida 
ao Nascer                            61,78%      66,03%      68,55%           70,37% 
 
Taxa de Fecundidade          4,01%       2,73%         2,30%             2,14% 
 
Pessoas de 0 a 14 anos    38,20%     34,80%       29,90%            24,30% 
 
Pessoas de 60 anos ou +   6,20%        7,40%        7,80%             12,00%      
 
Fonte: IBGE 
 

Como se pode observar (Tabela IV), a quantidade de beneficiários antes e 

depois da lei 9656/98 é de pouco mais de 30 milhões. Para que um cliente de 

contrato antigo, ou seja, antes da lei tenha direitos adquiridos por meio dela é 

necessário que ele pague diferenças de pré-pagamento para ter direito a novas 

coberturas, não previstas em seu plano antigo.  

 

Isso gerou um grande volume de pessoas que desistiram de ter um novo plano 

devido ao aumento de preço e fez com que as operadoras tivessem uma queda 

considerável nas vendas já efetuadas e perdas daqueles que pagavam seus 

planos mensalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela IV  
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Antes da lei e após a lei - quantidade de beneficiários 

 

Faixa         Plano Anterior                Plano Posterior                Total 

Etária        a Lei 9.656/98                  a Lei 9.656/98         

 

Anos          Quantidade                    Quantidade                Quantidade 

                   Beneficiários    %          Beneficiários     %      Beneficiários     % 

 

0   a 17      6.034.377       26,92        2.223.896     28,92      8.258.273      27,43 

18 a 29      4.780.424       21,32        1.813.511     23,59      6.593.935      21,90 

30 a 39      4.123.535       18,39        1.364.758     17,75      5.488.293      18,23 

40 a 49      3.266.155       14;57        1.075.159     13,98      4.341.314      14,42 

50 a 59      1.980.958         8,84           584.789       7,61      2.565.747        8,52 

60 a 69      1.205.085         5,37           335.560       4,36      1.540.645        5,12 

70 e +        1.026.619         4,59           290.809       3,79      1.317.428        4,38   

 

TOTAL  22.417.153     100,00       7.688.482   100,00     30.105.635        100,00 

 

Fonte: Abramge - 2001 - 9.o Congresso (Hotel Inter-Continental - RJ). 

 
As conseqüências tiveram duplo resultado negativo para todos: operadoras, 

governo e consumidores, pois estes, na medida em que não têm mais planos 

de saúde, recorrem ao SUS. Os consumidores deixaram de ter um plano 

particular, as operadoras perderam um cliente e o governo ganhou um novo 

usuário via SUS. 

 

Em 2003, o PIB teve recuo no primeiro semestre quando comparado com o 

igual período anterior. Houve ainda o racionamento de energia e a liquidez real 

caiu 15%. O salário médio das famílias sofreu perda não inferior a 5%. O 

consumo das famílias vem diminuindo, indicando que o mercado interno se 
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retraiu até início de 2004.66

  

Conforme já afirmado, essas perdas de clientes nas operadoras de 2001 até os 

dias de hoje se aproximam de seis milhões. Observe-se, então, que a ANS, em 

vez de promover maior acesso da população aos serviços de saúde 

complementar, promoveu, de forma indireta e involuntariamente, um 

esvaziamento do setor ampliando a procura pelos serviços do SUS.67

 

A partir da lei 9656/98, as operadoras devem ter seu registro de operação e 

atender várias regras. Os produtos a serem lançados e os em andamento 

devem também ter seus registros. As operadoras pagam uma taxa de saúde 

suplementar ao órgão controlador para efetuar quaisquer registros, sejam de 

renovação de produtos já existentes ou de novos produtos.  

 

É previsto, ainda, nas normativas, que caso algum cliente de plano de saúde  

utilize-se do SUS, por quaisquer motivos, a operadora deve efetuar o 

ressarcimento ao órgão. Se isso não for feito, o SUS, mediante o RG e o CIC 

do usuário, faz a devida cobrança. É o compartilhamento pelo avesso. Já 

houve muitos casos de pagamentos e outros estão sendo discutidos na ANS 

pelas operadoras.68  

 

Sob o aspecto administrativo, é obrigatório um plano de contas específico para 

a contabilidade e um controle de registros auxiliares.  

 

A média de planos por operadora no Brasil é atualmente de quinze, e a região 

mais abrangida é a Sudeste.  

 

“...Há problemas urgentes a serem analisados para o futuro da saúde no Brasil 

que envolvem também as empresas que trabalham com saúde privada. De um 

lado,  são eles: estrutura organizacional inadequada; falta de entrosamento 

entre os diversos setores, estrutura gerencial causando morosidade nos 

                                                 
66 Revista Medicina e Saúde - n.° 182 - pág. 10 - Artigo de Wagner B. de Castro. 
67 As tabelas estão no site da ANS: 
http://www.ans.gov.br/portal/site/perfil_operadoras/index.asp 
68 Tais dados podem ser verificados no si t e da própria agência reguladora que controla essas cobranças. 
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processos, ausência de indicadores, baixos salários, pouca qualificação, 

inexistência de descentralização, inexistência de um sistema de análise de 

custos, assistência farmacêutica, faltam ações nas áreas materno-infantil, 

insuficiência das atividades de promoção e prevenção à saúde, falta programas 

de saúde das famílias, insuficiência no atendimento à demanda de sangue, 

componentes e derivados” 69. 

 
De outro lado, sabemos que haverá um aumento considerável de idosos nos 

próximos anos, o que denota o envelhecimento da população. Do lado privado 

ainda há reclamações sobre a grande interferência do Estado no negócio da 

saúde e uma tendência de elevação dos custos de assistência médica nos 

preços dos remédios, equipamentos e administração. (vide tabela V). 

 

Tabela V 

Projeção da População com idade acima de 80 anos 

 

1980....... 591 /   1985.......672  /    1990.......784  / 1995.......999 /   

 

2000......1188  /2005......1478 /   2010.....1924    /  2015.....2384  /  

 

2020......3069 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 2005 

 

Ao longo destes poucos anos, o sistema de saúde foi se adaptando e 

regulamentando todos os entraves e chaves de segurança que, aos poucos, 

apareceram nos vários pontos do país. Daí, com o objetivo  de melhorar todas 

as relações do setor, regulamentos não faltaram.   

 

Criaram-se definições de planos de saúde, repactuações, definições na área 

odontológica e médica, formas de liquidação de operadoras, modelos de 

contratos, definição de segmentações, faixas etárias, abrangências 

geográficas, mas faltava, na hierarquia, um órgão que administrasse e 
                                                 
69 FGV, 2002/2003 -  páginas 10 e 11. 
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resolvesse as pendências que até essa data ainda persistiam.  Era necessário 

regular e controlar, já que a lei não era suficiente.  
 

Através da lei número 9.961, foi definida a finalidade da ANS, sua estrutura, 

atribuições, funções, sua receita e a vinculação ao Ministério da Saúde. A  

estrutura organizacional simplificada da ANS ficou com o seguinte formato: 

 

                                            Diretoria Colegiada 

                                                           | 
                                                          ▼ 

Câmara de Saúde                                                                    Ouvidoria 
     Suplementar 

                                                     Presidência 

                                                             ▼ 
 

Diretoria de Normas e                                                             Diretoria de 
Habilitação das Operadoras                                                   Fiscalização 

            |                                                   |                                           |         

Diretoria/ Desenv.                Diretoria de Normas e                Diretoria de  
Setorial                               Habilitação de Produtos                 Gestão 

              

 

Em seguida, iniciou-se o processo de regular, então, as operadoras setoriais, 

inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, 

contribuindo, com isso, para o desenvolvimento das ações de saúde no Brasil. 

 

A medicina de grupo detém a participação de 46,15% do mercado de planos e 

seguros de saúde. As cooperativas 24,79%, auto-gestão 14,81% e Seguros 

14,25%. As pessoas atendidas em 2000 caíram de 18,4 milhões para 17,6 

milhões em 2001 e para 16,2 em 2002.70 Também foi necessária a separação 

por segmentos na atividade. 

 

                                                 
70 Fonte - ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - acessado em 12/04/2004. 
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As operadoras de saúde então foram organizadas na forma de um 

organograma de segmentação, sendo divididas com a seguinte classificação: 

 

Administradora  -  de planos;  

 

Medicina de grupo  - segmento médico hospitalar;        

                                          

Cooperativas médicas - segmento médico hospitalar;    

                                           

Filantropias -  segmento médico hospitalar; 

 

Odontologias de grupo - segmento odontológico; 

 

Cooperativas Odontológicas - Segmento Odontológico; 

 

Auto-gestão - que poderá ser patrocinada ou não patrocinada; 

 

A patrocinada poderá ser ainda singular ou multipatrocinada. 

 

Provém dessas separações, as arestas, algumas das quais já comentadas, a 

serem discutidas, tais como, reajustes de preços, criação de rol de 

procedimentos médicos, confecção das Normas e Procedimentos, já 

disponibilizando bens de administradores e dezenas de  resoluções, portarias, 

medidas provisórias,  com imposição, quase que tutelar, de como deveriam 

proceder as empresas da atividade conforme o seu segmento.  

 

2.4 - Reflexões após a Lei 9656/98 
 

As ações para solucionar os problemas nos serviços de saúde privado  eram 

urgentes e as pressões para prevenção e promoção de saúde eram, até 1999, 

questões de sobrevivência do setor. As soluções para o setor privado deveriam 

ser resultados das medidas normativas da ANS, fundamentadas em pesquisas 

efetuadas e reuniões com os agentes operadores. 
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Este trabalho observa, de fato,  que após sete anos de operações, o sistema 

privado de saúde continua acessível às classes de maior renda,  que pode, 

mesmo com dificuldades, adquirir planos de saúde; todavia, aqueles que não 

têm condições mínimas de possuir um plano - a grande massa - inclusive da 

classe média, atualmente empobrecida, estão diariamente  nas filas do  SUS e 

postos de Saúde, com as mesmas dificuldades de anos passados.  

 

Por isso, é preciso mudar, via ANS, inicialmente, não de forma compulsória, 

todavia flexibilizando outros aspectos como: fiscais e normativos, que possam 

ser vantajosos e interessantes para as operadoras, como o compartilhamento 

entre o público e o privado.  

 

Necessário será, ao longo do tempo, que as empresas operadoras tenham 

possibilidades de lucros com as classes mais favorecidas, o que já acontece,  

oferecendo, também, às classes menos favorecidas, planos mais baratos e 

coberturas na forma da lei, com condições de atender às pequenas, médias e 

micro empresas e seus funcionários, aumentando, assim, a base da pirâmide 

na quantidade de pessoas atendidas com planos privados e atendimentos mais 

dignos e eficientes. 

 

Com essas premissas básicas, e outras reflexões que possam se materializar, 

diminuirá em grande número essa população que hoje é atendida pelo SUS. 

Ela deverá paulatinamente ser direcionada para operadoras via planos 

empresariais através de micro e pequenas empresas. Essa massa de pessoas, 

se educada para a prevenção e outros fatores de utilização, como a co-

participação, fará com que seja possível poupar muitos recursos aos cofres do 

governo, ganhando toda a sociedade.  

 

Seria a nova grande fase da ANS e das operadoras. Por outro lado, a ANS 

juntamente com o Ministério da Saúde, poderá pleitear flexibilizações em 

situações fiscais para as operadoras, gradualmente, à medida que a base de 

atendimento seja aumentada.  Essa poderia ser uma premissa complementar.  

 

Com esses elementos em funcionamento, criam-se as possibilidades para a 
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entrada de outras e novas empresas menores no mercado e, com isso, novos 

planos empresariais. 

 

Segundo o editor da revista Medicina Social 71 o mercado de planos de saúde 

está encolhendo, enquanto a população cresce. As razões são várias:  o 

elevado desemprego, provocado pelas re-engenharias nas empresas, a crise 

econômica, o empobrecimento da classe média, a deterioração dos salários, a 

queda no padrão de vida e a disparada dos preços das tarifas públicas e 

telefones que estão subindo acima da inflação desde a desvalorização cambial 

de 1999.  

 

Não se pode esquecer, ainda, que as migrações de planos antigos para os 

novos, já com as coberturas previstas na lei 9656/98, causaram enormes 

embaraços na decisão desses portadores, cujos novos valores, após 

adaptação, tornaram-se inviáveis para pagamento.   

 

Os milhões que detinham um plano e que, em vista da conjuntura, não o têm 

mais e aqueles que estão em planos antigos e sofrerão reajustes para maiores  

abrangências das coberturas, ficarão como? E estão sendo socorridos onde?  

No SUS, aumentando ainda mais as dificuldades dos serviços públicos de 

saúde. O sistema ainda está se adaptando, está em fase de ajustes e já havia 

em 2001 de possibilidades de uma CPI no Congresso,  aguardando as 

empresas de saúde suplementar. Tais pressões geraram a MP-2177-44 de 24 

de agosto de 2001, alterando a lei 9656/98. 

 

Posteriormente, o Congresso Nacional, provocado por instituições de Defesa 

do Consumidor e entidades médicas, instaurou uma CPI por pedido do 

deputado Henrique Fontana. Argumentava-se, nessa CPI, que os planos de 

saúde são verdadeiras “caixas pretas”, pois se desconhecem os números da 

atividade.72

  

                                                 
71 Revista Medicina Social (out/nov/dez/2003) - Abertura de Editorial e Revista Medicina Social 
de Janeiro/Fev/Março de 2005 - número 188 - pág. 28 
72 Editorial da Revista Abramge - 1a. página - número 182. 
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Essa CPI encerrou-se em dezembro de 2003, gerando um longo relatório de 24 

deputados com as sugestões de alterações na lei e supressão de artigos 

relativos aos assuntos:  

 

1)- Proibição do cheque caução - os hospitais exigiam cheque de garantia 

quando da internação de um usuário; 

2)- criminalização dos falsos planos e cartões de desconto - existiam planos 

falsos, ou seja, não registrados na ANS e também foi definido que os cartões 

de descontos não seriam aceitos como planos de saúde; 

3)- contratos obrigatórios entre operadoras e prestadores - a partir da lei todos 

os prestadores de serviços e credenciamentos deveriam ter contrato bilateral 

de direitos e obrigações; 

4)- redução da carência para doenças preexistentes - as carências variavam de 

empresa para empresa e não havia uma padronização das carências; 

5)-Fiscalização de planos coletivos pela ANS - Os planos coletivos devem 

sofrer fiscalização; 

6)- Foram estudadas formas - ainda não aplicadas - do direito do usuário trocar 

de plano, sem cumprir novas carências; 

7)- Foram discutidas formas de aplicação da assistência à saúde privada junto 

aos institutos de assistência a servidores;  

8)- Discutiu-se as ações de prevenção e direitos dos usuários após liquidação 

de operadoras;  

9)- Os procedimentos estéticos foram objeto de reflexões na atividade do setor 

de saúde suplementar; 

10)- Discutiu-se a bi-tributação do ISS;  

11)- As formas de migração de planos antigos para novos; 

12)- Normatização e fiscalização dos contratos antigos com base do CDC; 

13)-Formatação de reajustes com critérios regionais e planilhas de custos; 

14)-Repasse automático de reajustes a prestadores e mais rigor no registro das 

operadoras, registro nos Conselhos de medicina e odontologia;  

15)- Formas de transferência e arrendamento de carteiras e melhoria do 

controle social; 

16)- Formatação do concurso público / escolha de diretores da ANS e definidas 

metas referenciais, núcleos regionais de fiscalização; 
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17)- Definições das formas de verificação de glosas abusivas; 

18)- Central de atendimento a usuários, central de atendimento a prestadores, 

melhoria do ressarcimento ao SUS, banco de preços, incorporação de 

tecnologia e protocolos médicos; 

19)- Sanções para propaganda enganosa; 

20)- Definições de urgência e emergência, rol de alta complexidade e 

problemas relativos a falsos planos coletivos; 

21)- Definições de reajustes por faixa etária e problemas resultantes de 

contratos antigos mantendo inúmeras restrições, exclusões para casos de 

graus de miopia,  exclusões em casos de planos odontológicos, reclamações 

de médicos e outros de menor importância. 

 

Ao se ler o relatório tem-se a impressão de que falta tudo no sistema de saúde 

suplementar e que a ANS não está cumprindo o seu papel. Não é o caso.  A 

conclusão que se chega é a de que essa agência não conseguiu ampliar  a 

quantidade de usuários de forma considerável, tendo em vista seus rigores e 

controles, e que crises econômicas, baixos salários e muitas reclamações 

geraram condições para que a CPI fosse criada. Quase tudo foi rediscutido. 

 

Porém, o aumento da base na pirâmide social, relativamente ao atendimento 

das operadoras com a população, não foi atingido nessa imensa discussão, 

deixando, mais uma vez, que um plano de saúde seja ainda um sonho distante 

para muitos brasileiros. 

 

Tais colocações não se referem aos paupérrimos ou excluídos. Estamos 

tentando elucidar as possibilidades de refletir que pessoas, cuja renda familiar 

se situa entre três e seis salários mínimos, poderão ser atendidas em redes 

particulares administradas pelas operadoras de saúde. Esse é um dos vetores 

que poderão se tornar reais como resultado das mudanças propostas. 

 

Obviamente, o atendimento poderia ter melhor desempenho como veremos 

adiante e ainda trazer economia ao governo. Não é um sonho, é uma realidade 

plausível. O crescimento só será possível quando se aumentar a base de 

atendimento privado de saúde com planos empresariais mais baratos e 
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produtos para população de renda mais baixa.  

 

Torna-se necessário, portanto, que governo, via ANS e operadoras, criem 

mecanismos de aproveitamento da imensa estrutura existente  na rede privada 

para atendimento dessa população que está empregada, com carteira assinada 

em pequenas, médias e micro empresas.  

 

Além disso, necessário é também atender àqueles que não estão empregados, 

todavia, têm renda e podem pagar planos mais baratos que são os autônomos 

ligados a alguma associação legalmente constituída. Nos dois casos, são 

milhões de pessoas. 

 

Claro que tais mudanças e ampliação dessa base de clientes deverá ser 

compartilhada entre governo e iniciativa privada com flexibilização fiscal ou 

outras formas de troca de interesses. Esse é o momento social adequado, pois 

a população não pode ficar só à mercê do atendimento no SUS. A 

materialização dessa troca de interesses é assunto de discussão e reflexão 

entre milhares de operadores, prestadores de serviços na saúde privada, ANS 

e o Ministério da Saúde, não cabendo neste trabalho seus detalhamentos 

operacionais. 

 

Em fórum da ABRAMGE73 já foram discutidas as necessidades de criação de 

produtos para atendimento da população de renda mais baixa. Estima-se que 

haja um total próximo de 30 milhões de pessoas nesses planos particulares 

como conhecemos. Há uma variedade imensa nos tipos de planos, conforme 

se verifica na tabela VI a seguir.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Associação Brasileira de Medicina de Grupo - Fórum/1999. 
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Tabela  VI 

Distribuição dos Planos de Assistência à Saúde Registrados na ANS por 
Segmentação Assistencial  

 

SEGMENTAÇÃO                                                 QTDE DE PLANOS         % 

    Ambulatorial                                                              2603                    8,19% 

    Hospitalar com obstetrícia                                          333                   10,49% 

    Hospitalar sem obstetrícia                                   159                    5,01% 

    Odontológico                          3968                   12,49% 

    Referência                            986                    3,10% 

    Ambulatorial+hospitalar com obstetrícia                12915                   40,64% 

    Ambulatorial+hospitalar sem obstetrícia                  4225                   13,30% 

    Ambulatorial+odontológico                                         308                     0,97% 

    Hospitalar c/ obst+odontológico                                 141                     0,44% 

    Hospitalar s/ obst+odontol.                                         125                      0,39% 

    Amb+Hospit+obst+odont                                         1357                      4,27% 

    Amb+Hospit s/ obst+ odont                                       223                      0,70 % 

   TOTAL                                                                   31776                   100,00% 

 

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - 2001 

 

A modalidade de seguro-saúde ou planos de saúde, vinculada ao segmento do 

qual se espera um alto grau de racionalidade do capital, produziu em 1993, 

como exemplo, 3 milhões de internações, responsáveis por 10,8 milhões de 

diárias hospitalares. Isso significa, em média, uma internação para cada 12,9 

usuários/ano com duração média de 3,7 dias.74

 

As informações do SUS são que, no mesmo período, há uma internação por 

9,6 usuários habitantes75, mas há uma diferença de 25% a menos a favor do 

setor privado; ou seja, ou o setor privado é mais eficiente, ou as internações do 

                                                 
74 Fonte: - Abramge - Associação Brasileira de Medicina de Grupo. 
75 Fonte SUS - Sistema Único de Saúde - Anuário 2000. 

 64



setor público foram mais complexas. 

 

A comparação entre o número do SUS e dos seguros ou planos de saúde, a 

despeito de restrições à comparação entre habitante e usuário, mostra que eles 

estão relativamente próximos. 

 

Há quase 30 anos, complementando o que já foi comentado, quando o Seguro 

de Acidente no Trabalho era pago totalmente pelo governo, até 1976, a 

Previdência Social arcava com todas as despesas dos acidentados, cujo 

número chegou a complicar os seus recursos, causando saídas de caixa que 

alertavam para o problema. 

 

Essa questão foi resolvida por meio do compartilhamento entre o público e o 

privado e de mudanças na legislação acidentária, ou seja, de forma 

compulsória. Não havia, nessa época, agência regulatória e/ou normas 

específicas. Tal mudança teve a presença e aprovação do Congresso. 

 

Desde então, a responsabilidade do pagamento ao acidentado passou a ser da 

Previdência somente após o 16° dia de afastamento do trabalhador. Com isso, 

conseguiu-se uma redução impressionante de 40% nos acidentes em um 

período de oito anos de análise - 1975 a 1982.  

 

Após a mudança na legislação dos acidentes do trabalho, as empresas 

procuraram criar as CIPAS, que eram organizações dentro da própria empresa, 

para dar cursos de segurança, além de se preocupar em fornecer aos 

trabalhadores roupas, material adequado para seu trabalho e cartilhas para 

desenvolvimento de trabalhos considerados perigosos.  

 

Tais cuidados permanecem até os dias atuais, de forma muito mais bem 

regulada, denominada na empresa como medicina ocupacional, e deram 

origem a muitas outras empresas especializadas no setor, inclusive, fazendo 

exames admissionais e demissionais. São as conhecidas Normas 

Regulamentadoras - NRs, cuja legislação atualmente é abrangente e têm vida 

própria. Tais fatos demonstram que o compartilhamento é possível e pode ser 
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solução para muitos problemas em várias áreas.  

 

De certa forma, o salário-maternidade que passou a ser pago pela empresa a 

partir de 1.° de setembro de 2003 não deixa também de ser um 

compartilhamento entre o público e o privado. Em decorrência do pagamento 

do benefício pela empresa à empregada gestante, as empresas compensarão 

o referido valor quando dos recolhimentos das contribuições incidentes sobre 

as folhas de salários e demais rendimentos pagos ou creditados. 

 

Não se trata de uma “síndrome de Robin Hood”, mas de compartilhamento 

efetivo, no qual todas as partes envolvidas ganham, quando essa alternativa é 

possível e funcional. Verifica-se também, como exemplo, o compartilhamento 

entre o público e o privado na inclusão digital. A esse respeito, diz Max Alberto 

Gonzáles:  

 

“Estamos conscientes de que para reduzir a exclusão digital será preciso 

dedicação, talento e recursos, num esforço conjunto entre os setores público e 

privado”76. 

 

As elites, antes da referida Lei 9656/98, não precisavam de órgão regulador e 

de controle, mas sim de Leis no Código Civil que as protegessem.   

 

Após a Lei 9656/98  a situação é praticamente a mesma, com a diferença de 

que a saúde suplementar atualmente está regulada. É preciso evoluir. A 

atividade agora está em outro momento, por isso é preciso mudar o repertório 

ou no mínimo, refletir sobre ele. “Vamos ter de compartilhar o trabalho da 

maneira mais ampla possível...” .77

 

Enfim, há muito que se fazer ainda, mas grandes foram os avanços. De fato, 

houve muita pressão, principalmente da classe média, a grande consumidora 

da saúde suplementar, e a legislação - extensa, complexa e que vem sofrendo 

inúmeras alterações - veio para ficar e tem sido discutida nesses últimos anos 

                                                 
76 Artigo de Max Alberto González - Revista América Economia - p. 18 - número 300/ ano 2005. 
77 Referindo-se as palavras de Keynes ainda em 1930. Dowbor - pág. 51 
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em vários fóruns públicos e privados, cada qual com seus interesses. De um 

lado, as operadoras tendem a supor que essa lei pode levá-las à falência; de 

outra, o governo, via ANS tem se mantido firme em suas resoluções. Com 

raras exceções, há um consenso de que o sistema de saúde suplementar, 

como vimos, hoje regulado pela ANS, em muito ajudou a saúde brasileira78.  

 

Houve profundas transformações no segmento, agregadas a um grande 

esforço de eficácia, representando sua inserção na esfera do novo aparato de 

intervenção do Estado brasileiro: o das agências reguladoras, potencializando 

a efetividade da regulamentação.79  

 

De fato, aprovada, a lei 9656/98 trouxe muitos benefícios, mas também 

paralisou parcialmente o sistema de saúde suplementar. Há ainda muito que se 

regulamentar, pois o conteúdo da legislação em vigor traz em seu bojo o 

acompanhamento técnico e impõe às seguradoras e operadoras de assistência 

médica a necessidade de avaliações anuais, revisões de provisões técnicas, 

acompanhamento de auditoria independente e normas para precificação dos 

planos em andamento e daqueles que serão lançados, todavia, a alarmante 

elevação da sinistralidade é a atual maior preocupação dos gestores 

operadores de saúde.80 Os planos prevêem ainda três tipos de reajustes: por 

faixa etária, por custo financeiro - devido a inflação e custos médicos e por 

sinistralidade. Os dados sobre sinistralidade estão diretamente ligados a 

contratos coletivos e depende da quantidade de usuários da apólice. 

Sinistralidades acima de 75% chamam a atenção para renegociações.81

                                                 
78 Assim é que, em recentes pesquisas encomendadas pela ANS ficou constatado que 84% 
dos milhões de consumidores estão satisfeitos com seu plano de saúde. Em outra pesquisa do 
IBGE mostrou que entre os 20,1 milhões de pessoas atendidas nas duas semanas anteriores à 
entrevista, por encomenda do Ministério da Saúde, 35,5% delas haviam usado plano de saúde 
nos últimos 30 dias e 86,2% avaliaram como “Bom” ou “Muito bom” o atendimento recebido. 
Pelo Data-Folha o percentual foi de 84%, por pesquisa da Fiesp/Ciesp juntamente com o 
Sindicato dos Metalúrgicos foi de 80% de bom o nível de satisfação dos empresários e 
trabalhadores. (Revista Medicina Social de Grupo - Abramge - out/nov/dez/2004 - n.° 187 - 
página 4). As reclamações nos órgãos de defesa do consumidor prendem-se, em sua maioria, 
a problemas de reajustes de preços e não de atendimentos. 
 
79 ISBN85-334-0374-7 - Série ANS - número 2 - Januário Montone - Diretor Presidente da ANS 
- 2001 - pág.18. 
80 Entre 1995 e 2003, o percentual de sinistralidade aumentou em 17%, passando de 73,4% 
para 86,22% (Miranda, 2005). 
81 Fonte: http://www.segurado.com.br/saude_reajuste.asp - acessado em 28/02/2006. 
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Embora jovem, o sistema parece tender ao amadurecimento, pois se observa  

que, apesar das dificuldades, há interesse de grandes empresas no negócio e 

de outras menores para entrar no setor, algumas delas ligadas aos bancos e 

outras empresas estrangeiras estritamente da atividade. Enfim, o setor deseja 

crescer.82

 

Há ainda os sistemas de auto-gestão, o aparecimento de administradoras 

especializadas na prestação de serviços em saúde e outras, de prestação de 

serviços gerais, trazendo novas tecnologias para o meio. Os hospitais, por sua 

vez, desenvolvem novas técnicas e aplicam softwares para consecução de 

protocolos hospitalares, sistemas de controle, técnicas avançadas de 

diagnósticos de grandes laboratórios e de sistemas de administração. 

 

Tabela   VII 
 
Auto Gestão - Perfil de Custos e Per Capita 

 
 Consultas e Exames                                                 2000         2001 
 
Número de consultas/usuário ano                              3,41          3,74 
 
Número de Exames/Usuário ano                                5,60          7,80 
 
Número de exames por consulta                                1,66          2,08 
 
Média de Permanência em Hospitais                         2,82          4,00 
   
Custo Per Capita/Odontologia                                    8,79          6,43 
Fonte: Jornal do Cremesp - Ano XXI - n° 171 - Novembro/2001 
  
 

 

Percebe-se a necessidade de reestruração. Arranjos institucionais podem ser 

revistos sob aspectos de legislação, comerciais e de gestão. Nota-se a 
                                                 
82 Com o neoliberalismo em pauta e a conseqüente abertura econômica, agora é a vez das 
empresas estrangeiras de seguros de saúde, que já dominam 11% do mercado, que iniciam 
sua entrada no país. Algumas já chegaram como a Cigna, Golden Cross, Amico, AIG 
(Unibanco), Aetna (Sul América) e Hartford (Icatu). Coerentemente com suas práticas, todas 
elas são ligadas a instituições financeiras. Fonte: Revista Espaço Acadêmico - Ano II - número 
20 - ano 2003 - Mensal - ISSN-15196186. 
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necessidade de mudar alguns focos da ANS, sendo que um deles é a urgência 

de trazer de volta os usuários que desistiram dos seus planos de saúde ou 

migraram para outros de preços mais acessíveis. Isso é necessário, pois, 

aumentando o mutualismo, pulveriza-se o risco, dizem as operadoras e os 

técnicos.  

 

É o momento de a estrutura conseguida no privado, hoje comprovadamente 

eficiente, conforme pesquisas da ANS e Data-Folha, atender a outras 

necessidades da sociedade, via planos empresariais mais acessíveis, através 

das pequenas, médias e micro empresas e atendimento daqueles que não 

estão ligados a nenhum CNPJ como arranjo complementar, como veremos 

adiante. 

 

“...colocando-se de lado as questões de natureza ideológica que remontam 

aos tempos em que um grupo de médicos da área pública - grupo sanitarista - 

imaginou um sistema único de saúde no Brasil, em que a iniciativa privada não 

deveria ter participação, pois seus objetivos lucrativos eram visceralmente 

opostos aos do sistema idealizado. 

 

Apesar da Constituição Federal de 1988 garantir a participação da iniciativa 

privada na assistência à saúde, resquícios de preconceitos e até mesmo de 

rancor ainda perduram. Não raro vemos manifestações práticas dessa 

doutrinação, que em vez de atuar em prol dos usuários, dificulta a implantação 

de um Sistema de Saúde Brasileiro, que poderia ter dois grandes sub-sistemas: 

o Estatal, representado pelo Sistema Único de Saúde - SUS e o Sistema 

Suplementar de Saúde, sob a coordenação e fiscalização da ANS - Agência 

Nacional de Saúde Suplementar e das operadoras de planos privados de 

assistência à saúde. 

 

Há espaço para a atuação de ambos os sistemas e eles se complementam. 

Eventuais erros e/ou problemas existentes em um dos sistemas, não justifica a 

negação do outro. O caminho adequado é a adoção de medidas corretivas 

para cada situação e dosadas a cada circunstância, nos termos da legislação 

vigente... desonerando o SUS...e tais gastos poderiam ser reembolsados, de 
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acordo com uma tabela de remuneração com base nos preços praticados no 

mercado de serviços de saúde. 

 

Estimular e facilitar a adesão das pessoas e das empresas aos planos privados 

de saúde é, pois, uma forma de parceria público-privada, que viabilizará o 

Sistema Único de Saúde, permitindo que se estruturasse e passasse a prestar 

à população, que efetivamente dele necessita, um serviço de qualidade, 

assegurando a plenitude da cidadania às classes menos favorecidas...”83

 

No 7.° Simpósio dos Planos de Saúde promovido pela ABRAMGE, foi 

defendida a viabilidade de se criar sub-segmentações, conforme a região e o 

poder aquisitivo da população, para aumentar o número de usuários de renda 

menor na medicina privada para desafogar o SUS.84

 

A idéia comum é a da criação de novos rumos  e, nesse caso, são válidas 

discussões de rotas diferenciadas, no sentido de aumentar o volume de 

atendimento privado, compartilhar a saúde empresarial com a saúde pública e 

detectar em que aspectos podem ser efetuadas mudanças que minimizem os 

problemas  da saúde em geral. 

 

No plano macro-institucional é fundamental rediscutir o papel do Estado e da 

iniciativa privada na saúde. O Estado quer um sistema complementar forte e, 

para isso, tem um entendimento de que a saúde privada pode reduzir milhões 

de atendimentos em órgãos públicos e, com isso, aliviar a quantidade de 

pessoas que procuram o SUS.   

 

No plano micro, das operadoras, é importante a redefinição do conceito de rede 

de prestadores. É necessária a sua reestruturação, o estímulo às parcerias e à 

                                                 
83 Funenseg - Fundação Escola Nacional de Seguros - Fundación MAPFRE/ESTUDIOS - 
Madrid - Espanha - Horácio L.N. Cata Preta - “Gerenciamento de Operadoras de Planos 
Privados de Assistência à Saúde” - ISBN 85-7052-453-6 - Edição de 2004, p. 21-22. 
84 Revista Medicina e Saúde - n.° 187 - out/nov/dez/2004 - Palavras do Dr. Arlindo Almeida - 
Presidente da Abramge,  
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rede própria. 85  

 

Tradicionalmente, sabe-se qual é o papel das agências ou órgãos 

responsáveis, no caso, a ANS  e o Ministério da Saúde. Um deles é ter sempre 

como estratégia o aumento  da quantidade de atendimentos à população, pois 

a evasão da saúde suplementar aumenta de forma considerável os 

atendimentos e problemas do SUS 86. 

 

A partir daí surgem necessidades de apresentar alternativas por meio de novas 

premissas e de criatividade na administração da ANS. Uma delas é ter como  

meta, alternativas para proporcionar planos coletivos de assistência médica 

junto as micros, pequenas e médias empresas a preços mais acessíveis e que, 

de fato, possam inverter a situação atual de redução de milhões de usuários.  

 

O aumento na quantidade de usuários deve ser a meta da ANS e de seus 

agentes, pois, aumentando o mutualismo via planos coletivos empresariais, 

com descontos em folhas de pagamento, haverá uma tendência de redução de 

custos e preços finais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Revista Abramge - Assoc. Brasileira de Medicina de Grupo - p.28 - Revista 188 - 
jan/fev/mar/2005 - Cláudio Rocha Miranda - prof. MBA - gerência de Saúde - Fundação Getúlio 
Vargas e Diretor de Saúde da Fundação Cesp. 
86 Ver Revista Abramge - pág. 28 - Revista 188 -  Medicina Social - Artigo de Cláudio da R. 
Miranda - 2005. 
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CAPÍTULO 3  
 
3.1 - A alta complexidade e a aproximação público /  privado 

 

À medida que são colocadas diferentes situações no sistema, possibilitando 

novas estratégias, os papéis dos atores na gestão se alteram. Uma dessas 

situações que devem ser discutidas e alteradas é aquela que se refere às 

doenças conhecidas na atividade como de alta complexidade.  

 

A alta complexidade - doenças que envolvem altos custos de tratamento - é 

hoje o grande entrave para que pequenos operadores, devidamente 

registrados na ANS, continuem tímidos a inovações na atividade.  

 

Se não bastasse, esses altos custos impedem a entrada de muitas outras 

operadoras menores que têm interesse no negócio, conhecem a atividade, 

desejam ser registradas, mas vivem como clínicas comuns e hospitais 

menores, atuando apenas como simples prestadores. Outros até hoje 

permanecem na clandestinidade com seus antigos planos de saúde de antes 

da lei 9656/98. Não há estimativa à respeito. 

 

É nesse aspecto que a ANS e o Ministério da Saúde podem modificar o atual 

estágio da saúde suplementar. Esse será o ponto principal de análise e 

reflexão entre o público, o privado e seus agentes num possível 

compartilhamento. Essa já era a visão do ex-presidente da ANS, Januário 

Montone, apresentada em seu discurso de julho de 2001, parcialmente citado a 

seguir: 

 

“... é desejo da Diretoria da ANS que o Conselho Nacional de Saúde examine 

duas proposições:  

1.° Aprofundar a discussão sobre a interface SUS - Saúde Suplementar, não 

apenas a partir do sistema comprador, mas do sistema produtor dos serviços 

de saúde. A produção de serviços de assistência à saúde em nosso País é 

essencialmente privada ou pública não estatal. Tanto o SUS como o setor de 
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saúde suplementar compram a maioria dos seus serviços, principalmente os de 

média e alta complexidade, de prestadores privados ou públicos não estatais. 

Recente apresentação do INCA87 apontava que 80% dos serviços comprados 

pelo SUS nesta área são de prestadores privados ou público não estatais. 

Creio que este é um dos eixos importantes na organização da saúde pública 

brasileira, envolvendo estratégias de alocação de recursos públicos e privados 

- para investimento na ampliação e regionalização dos serviços; e ... 

2.° Convocar semestralmente a ANS para prestar contas e debater a evolução 

da regulamentação do setor de saúde suplementar e sua integração ao SUS”88. 

 

Lamentavelmente, o que se verifica é uma discussão em torno de preços de 

planos e reajustes, criando pressões entre governo, operadoras, médicos, 

hospitais e outros atores envolvidos que não levará a uma melhoria dos planos, 

não aumentará o número de usuários, ficando o consumidor, após os 

inevitáveis reajustes, na mesma situação.  

 

Com os esclarecimentos e conhecimentos adquiridos até os dias atuais, será 

possível efetivamente detalhar muitas hipóteses e planos existentes, todos 

esbarrando no fator recursos. Os hospitais públicos fazem atendimento de alta 

complexidade, todavia de forma lenta nas consultas e hospitalizações. As datas 

das consultas eletivas e internações são marcadas com prazos muito distantes 

das necessidades da população.   

 

No 6.° Simpósio de Planos de Saúde e a Health Business Fair 2003, realizado 

em maio, o médico Gualter Kropt abriu o painel de discussões informando que 

o Estado investe 30 bilhões de reais para atender a saúde de 130 milhões de 

brasileiros, enquanto a iniciativa privada investe 26 bilhões para atender 35 

milhões. As 5 milhões restantes têm custeio próprio. 89

 

                                                 
87 Instituto Nacional do Câncer - http://www.inca.gov.br/ 
88 Palavras de Januário Montone - Diretor Presidente da ANS - Agência Nacional da Saúde 
Suplementar - RJ -Palestra proferida no Conselho Nacional de Saúde em julho/2001. Tema: 
Integração do Setor de Saúde Suplementar ao Sistema de Saúde Brasileiro. Ficha 
catalográfica: Brasil. Ministério da Saúde. 35 p.il. ISBN-85-334-0374-7 - Série ANS - CDU-
614.2 (81), constante do site ANS -  (Home Page). pág. 32  www.ans.gov.br
89  Revista Medicina Social - julho/agosto/set/2003 - pág. 03 
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Filas imensas, balcões de atendimento, horas para se conseguir uma senha, 

meses para se conseguir uma internação, constrangimentos de toda natureza, 

greves do INSS/SUS e muitas outras complicações no atendimento à 

população tornam-se objeto de reportagens nos jornais, na televisão e no rádio: 

é a realidade do atendimento público. Os dados estão nas mídias, como tv, 

rádio, internet, jornais impressos e outros veículos. É só consultar. As palavras 

chaves para tal verificação podem ser: inss, filas, greves, auxílio-doença, 

enfermidade.  

 

As análises efetuadas são decorrentes de observações com bases empíricas, 

ou seja, de participação e observação de fenômenos que aconteceram nos 

últimos anos no INSS/SUS e no que acontece nas empresas privadas de 

assistência médica. 

 

Outro ponto a ser discutido é desmistificar que saúde suplementar não é 

assunto somente das elites, colocando a ANS como órgão responsável ou 

mediador num provável compartilhamento entre a saúde privada e a saúde 

pública.  

 

Nestes sete anos da implantação da lei 9656/98, a ANS está estruturada e 

sedimentada em sua missão, gestão e monitoramento de seus agentes, 

controles e personalidade jurídica legitimada. Sua direção tem condições de 

debater novas estratégias de atenção e administração para desenvolvimento 

de outros planos com novas premissas para uma parte da população que está 

distante dessa realidade: os empregados das micros, pequenas e médias 

empresas. 

 

O sistema suplementar de saúde, regulado pela ANS, é formado pelas diversas 

empresas privadas da atividade de assistência médica, chamadas de 

operadoras de assistência médica, tais como Golden Cross, Interclínicas, 

Omint, Amil, Blue Life, Bradesco Saúde, Unimed, hospitais, cooperativas, auto-

gestão. São milhares de operadoras, portanto, uma grande estrutura funcional. 

(Ver Tabela VIII). 
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Tabela VIII 
 

Operadoras registradas segundo região  e classificação 

 Tipo de Operadora          Norte   Nordeste   Sudeste    Sul   C. Oeste   Total 

Administradora 

de Planos                              0           1                  6             2          0              9 

Administradora 

de Serviços                           1           4                19             4           1           29 

Auto Gestão não 

Patrocinada                          3          21               70            23        15          132 

Auto Gestão Patroc. 

Multipatrocinada                   1           3                15            10          6            35 

Idem / RH                             0            0                  1              1         1              3 

Auto Gestão Patroc. 

Singular                                0            7               17              2         11           37 

Idem/RH                                5           5               98            21           9         138 

Cooperativa Médica           18          66             183            67         36         370 

Coop. Odontológica             6          26               99             30         12         173 

Filantropia                            2            9               95             19            1        126 

Medicina de Grupo            26        100             495           130           39        790 

Odontol. de Grupo              8           67             268             86           19        448  

Seguradoras Espec. 

em Saúde                           0             0                13              1            0           14 

TOTAL                              70         309           1.379       396           150      2.304 

 

Fonte: Cadastro das operadoras - ANS/MS - 03/09/03 

Censo demográfico / estimativa 2002 - IBGE90        
 
 

                                                 
90 Nota: Operadoras que não foram descredenciadas continuam registradas. 
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A afirmação de que existem possibilidades de alterações significativas no ramo 

da assistência à prestação de serviços na saúde suplementar é válida, desde 

que os rumos sejam de inovações, que, a médio prazo, possam fazer crescer o 

sistema.  

 

A situação existente após adaptações da lei que regula o assunto e 

regulamentações posteriores não deixa aberturas que possam vir a 

proporcionar novas estratégias comerciais em sua missão de criar situações  

com o objetivo de aumentar a base da pirâmide no atendimento particular ou 

privado da assistência à saúde. É necessário, pois, fazer ajustes na lei 9656/98 

e não só padronizar procedimentos. 

 

As reflexões e discussões de novas proposições de estratégias de trabalho nas 

áreas de saúde complementar, em revistas sob a forma de artigos, jornais, 

periódicos, livros, seminários, fóruns são apenas indicações de que existem 

saídas, as quais, adaptadas a outras realidades, poderão ser caminhos 

inovadores no ramo de assistência médica. Há subsistemas se formando em 

todas as atividades, e o ramo de saúde suplementar não é diferente. “O mundo 

está mudando e essa atividade está passando por um verdadeiro taylorismo 

sanitário” 91 . 

 

Outras óticas para mudar e para melhorar algumas estratégias da prestação de 

serviços na saúde privada só serão possíveis desde que haja uma 

reestruturação entre o público e o privado, de forma compartilhada, o que 

poderá proporcionar melhor atendimento e dignidade de trabalho de milhares 

de médicos, profissionais do ramo e usuários. Um dos vetores dessas 

mudanças está concentrado nas   pequenas, micro e médias empresas - 

PMEs, onde há um grande potencial a ser explorado. 

 

A estrutura existente da saúde privada tem forte espaço para atender a um 

                                                 
91 Um médico, por exemplo, raramente consegue se sustentar hoje se não trabalhar para 
planos de saúde. Os pagamentos são extremamente baixos e o ritmo de trabalho nos leva aos 
filmes de Charles Chaplin com a diferença de que, no lugar dos parafusos, estão os pacientes. (Dowbor,  
2004, p. 44). 
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percentual muito grande da população que continua utilizando os serviços 

estatais e que poderá ser atendida pelos operadores privados. Serviços que 

podem ser prestados por essas empresas desde que haja abertura para 

discussão de algumas premissas inovadoras, num papel distribuidor de 

funções e de alterações das normas atuais para prever a transferência de 

algumas responsabilidades, ou o que será chamado de compartilhamento entre 

o público e o privado. 

 

A integração entre Estado e empresas privadas, sob forma de 

compartilhamento, ícone atualíssimo do papel social das corporações, vem 

quebrar um antigo paradigma, de que a saúde da população  é problema  só do 

governo.  

 

O tema principal do Congresso realizado em 12 e 13 de Maio de 2005 da 

ALAMI92 em Cartagena - Colômbia, foi:  Integração - público privada - na 

cobertura da atenção à saúde” e outros como “Legislação e regulação dos 

sistemas de assistência à saúde”, “O avanço tecnológico da medicina” , 

“Política de fornecimento de medicamentos à população” e “Demandas 

judiciais”.  Ieraldo Rubo93, da ABRAMGE confirma grande evasão dos planos 

particulares.   

 

Nas empresas de medicina de grupo, os beneficiários de planos empresariais 

recuaram de 14,3 milhões, em 2000, para 12,1 milhões, em 2002. Os planos 

individuais e familiares, que em 2000 atingiam um marco de 4,1 milhões, 

aumentaram em 100 mil, em 2002, recuando a seguir, em 2002, para os 

mesmos 4,1 milhões.94 Não se consegue crescer, por isso privado e público 

devem se tornar parceiros com o objetivo de se mudar o existente para melhor. 

 

Casos de compartilhamento serão saídas estratégicas para muitas situações 

em breve futuro, principalmente na saúde, uma vez que o Estado no setor de 
                                                 
92 ALAMI - Associação Latino-Americana de Sistemas Privados de Saúde. Revista Medicina 
Social  - número 188 - pág. 29. 
93 Informação no artigo de Reunião preparatória da Alami - Associação Latino Americana de 
Sistemas Privados de Saúde. Revista Medicina Social - 188 - pág. 29. 
94 Estes números podem ser encontrados no site: www.abramge.com.br/download/assessoria.htm - em 
informe de imprensa. 
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saúde cresceu muito, está lento e sempre em dificuldades financeiras ou 

operacionais. O compartilhamento é o resultado de uma crise do Estado num 

assunto que envolve o bem-estar social, muitas das vezes com grandes 

prejuízos para ele mesmo. 

 

Entender o que se passa com a saúde no Brasil envolvendo as empresas 

operadoras privadas de assistência médica, governo, hospitais, clínicas, SUS, 

órgãos reguladores, significa um desafio do qual não podemos escapar. Nessa 

área, além do plano pessoal, aqui tematizado, há a questão da cidadania, uma 

vez que a nossa Constituição considera a saúde como estatuto do direito 

universal, na forma do artigo 196  que diz:  

 

“A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

 

Nesse texto, de obrigações e interesses, está inserido o objetivo principal: 

garantir a saúde da população brasileira. E, embora apenas o Estado seja 

citado, observa-se de forma indireta a participação do setor privado. 

 

Rigorosamente, se o princípio constitucional fosse cumprido pelo Estado, os 

planos e seguros de saúde não existiriam. Deve-se rememorar também que a 

Carta Magna estabelece o sistema de custeio, mantido por impostos e 

contribuições tanto dos trabalhadores como dos empresários. O Estado, 

portanto, não consegue dar a assistência necessária à saúde da população, 

obrigando-a a recorrer à iniciativa privada. A situação não é tão ruim quanto 

parece. “...foi um grande avanço. Saímos das páginas policiais para entrar nas 

páginas destinadas a assuntos econômicos... “ 95

 

Como se vê, as entidades privadas já participam do sistema. Em muitas 

                                                 
95 Revista Medicina Social - jul/ago/set/2003 - Antonio Jorge Gualter Kropt - Diretor técnico da 
AMIL - pág. 03 e revista número 182. 
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regiões elas  são contratadas do SUS e no Sudeste e Centro Oeste há uma 

grande integração com o setor suplementar como, por exemplo, as Santas 

Casas de Misericórdia e inúmeros outros hospitais.  

 

Observa-se, então, que uma estrutura para atender o público e o privado já 

existe e funciona, bastando, apenas, adequá-la e adaptá-la para o que se 

deseja. É neste sentido que a alta complexidade é o ponto que pode aproximar 

o público e o privado. O que se propõe não é uma descentralização de 

serviços, mas um compartilhamento efetivo.  

 

Se a alta complexidade é a grande vilã do desenvolvimento e do crescimento 

da saúde suplementar em vista do fator risco, vamos eliminá-la, inicialmente, 

dos custos das operadoras atualmente existentes.  

 

A proposta é o Ministério da Saúde reembolsar às operadoras a alta 

complexidade, exigindo em contrapartida soluções na criação de apólices de 

planos coletivos - o capitation - para atender à saúde dos funcionários das 

micros, pequenas e médias empresas. 

 

É um ajuste, se assim podemos dizer, de grandes proporções, sendo que o 

objetivo não deve ser, apenas, fazer crescer o sistema de saúde suplementar, 

mas alicerçá-lo para crescer consistente. Crescer por crescer é a lógica da 

célula cancerosa.96

  

Mas, afinal, o que são procedimentos de alta complexidade?   Alguns exemplos 

são: radioterapia, quimioterapia,  implante de marcapasso,  revascularização 

do miocárdio, cateterismo cardíaco,  hemodiálise, ressonância magnética. E 

ainda: Transplante renal e de córnea,  Ortopedia - coluna, Ortopedia - ombro, 

Ortopedia - mão, Ortopedia - quadril, Ortopedia - joelho, Ortopedia - tumor 

ósseo,  Tratamento de Aids - infantil, Videolaparoscopia, Neurocirurgia II, 

Gestante de alto risco, Central de captação notificação e distribuição de 

órgãos, Hospital amigo da criança - UTI: Nível III - Adulto, UTI-NeoNatal,  UTI – 

                                                 
96 Dowbor, 2004,  p. 50. 
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materna-ambulatorial: - Centro de terapia renal, Centro de oftalmologia e de 

tratamento da retinopatia diabética, Litrotripsia, Audiometria, Hemodinâmica, 

Tomografia helicoidal.  

 

Os procedimentos de alta complexidade são definidos na resolução da ANS na 

RDC-68, de 08/05/2001, e na RN/82 e podem ser o ponto de concórdia que 

promoverá o crescimento da saúde suplementar, favorecendo a saúde pública, 

considerando-se o exposto até então e a possibilidade de compartilhamento 

entre a saúde pública e a saúde suplementar.   

 

Devem ser cobertos, também, exames, medicamentos, anestésicos, oxigênio e 

transfusões referentes aos procedimentos acima, desde que o tipo de plano ou 

o atendimento parcial temporário não exclua alta complexidade. 

 

Não há uma definição ampla e técnica sobre os procedimentos de alta 

complexidade; todavia, no caso de ser premissa para discussão e implantação 

de algum tipo de rotina, os mesmos são perfeitamente identificáveis e podem 

ser definidos sob protocolo, conforme a RN/82,  já mencionada.  

 

Deve-se ter sempre em mente a perspectiva de atingir a maior quantidade 

possível de pessoas, que, a partir de um determinado momento, venham a ser 

participantes de um plano de saúde para o titular e sua família, via micro, 

pequenas e médias empresas, com desconto em folha. Em resumo, a idéia é 

recuperar os usuários perdidos e aumentar a base de novos adquirentes.  

 

Para tanto, há duas propostas, que envolverão empresas, governo e 

operadoras. A primeira é a aplicação do capitation para essas empresas e a 

segunda é a ampliação desse benefício para as associações em geral - PDC - 

Público Devidamente Cadastrado. O capitation é um compartilhamento de 

riscos. É um pacote per capita que é oferecido de uma operadora para um 

hospital, por exemplo.  

 

O capitation já é aplicado nos Estados Unidos e em outros países sob 

premissas um pouco diferentes daquelas que têm sido propostas no Brasil. 
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Trata-se de situações diferentes e, como tais, devem também ser adaptadas 

conforme nossa realidade. 

 

Negocia-se qual o valor per capita para um certo número de usuários com o 

hospital. A operadora recebe por cabeça e repassa ao hospital também per 

capita, retirando apenas suas despesas administrativas, de vendas e margem. 

São pacotes formados para grandes grupos ou adesões a apólices de muitos 

funcionários agregados.  Os riscos são inteiramente do hospital que aceita o 

capitation, não são da operadora. A operadora, em procedimentos de alta 

complexidade recebe do Ministério da Saúde. 

 

A outra situação é aquela que trata da proposição do PDC - Público 

devidamente Cadastrado - e que se refere a não empregados, ou seja, aqueles 

que pertencem a alguma associação profissional e tem seu trabalho como 

autônomo. Nesses casos, a associação é apenas instituidora do plano coletivo 

por adesão e o processo de gestão é o mesmo do capitation. 

 

Assim, com essa primeira proposta - capitation -, atingiríamos àqueles que têm 

carteira assinada ou o empregado formal; e com a segunda - PDC - àqueles 

que têm ligações com associações, mas não têm carteira assinada por 

empregador. Dessa forma, propomos aqui que o Ministério da Saúde, através 

da ANS ou outra forma a ser implementada,  adote o sistema capitation, cujas 

definições e formas de aplicação serão devidamente detalhadas no próximo 

subitem.  

 

É importante ter em mente que, com a aplicação do capitation,  podem ser 

economizados recursos estatais, utilizando-se parcialmente de um sistema 

privado, em tese, mais eficiente administrativamente e com possibilidades de 

crescimento e desenvolvimento. “Na medida em que começamos a imaginar 

parcerias, alianças, fusões ou uma nova sociedade, temos de estar abertos 

para uma nova convivência.97

                                                 
97 Artigo de Wagner Barbosa de Castro - Economista, técnico em saúde privada e coordenador 
da comissão econômica da Abramge e do Sinange. Revista Medicina Social n.° 187 - 
out/nov/dez/2004 - pág. 05. 
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O compartilhamento entre o público e o privado já é muito discutido no governo 

atual para a resolução de vários assuntos. Na saúde, não será diferente, pois 

se assim não for, a criação da ANS ficará sem sentido prático e social, já que 

ela continuará, apenas, a regular a saúde das elites. As implicações, no tecido 

social, relativamente à assistência à saúde estão bem além do que 

conhecemos como missão institucional. 

 

Há, de fato, incomensuráveis chances de corporações privadas contribuírem, 

de forma proporcional aos seus tamanhos e de acordo com suas 

possibilidades, na atividade de saúde dos brasileiros, tendo em vista a 

obrigação social do empresariado brasileiro para o futuro do país, ícone que 

marcará o novo século da visão corporativa. 

 

A proposição do compartilhamento entre o público e o privado, inicialmente, 

poderá ser aplicado não de forma compulsória, mas por opção da operadora. 

Basta que esteja regulado. Aquelas que optarem pelo compartilhamento, terão 

suas apólices, nos planos de capitation, cobertas pelo Ministério da Saúde nas 

despesas de alta complexidade, ou seja, seus riscos serão menores.  

 

Tal diminuição do risco fatalmente trará ao mercado muitas outras empresas 

que operam no ramo de saúde. Trata-se de um “toma lá, dá cá”; ou seja, 

gradualmente as apólices de capitation chegarão, via operadoras, às pequenas 

e micro empresas que não têm condições de ter plano de saúde para seus 

poucos empregados, atendendo, assim, de forma gradual, milhões de pessoas 

ao longo dos próximos anos. 

 

Existem muitas operadoras que desejam crescer, têm estrutura, mas têm 

grande receio dos riscos de alta complexidade. Dessa forma, o tecido 

corporativo da assistência à saúde só tenderá a crescer. O ramo de saúde 

suplementar tem milhares de operadoras pequenas desejosas de crescimento. 

 

“...O mercado de saúde suplementar tem uma alta taxa de concentração de 

grandes operadoras. São mais de 1728 operadoras atuando no setor, mas 
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neste quadro verifica-se que apenas 45 delas são responsáveis por metade 

dos usuários e que 80% destes são atendidos por apenas 231 operadoras..”.98  

 

Os modelos de capitation  para procedimentos do compartilhamento entre o 

público e o privado não são complexos em sua formatação, desde que 

obedecidos alguns critérios e premissas. É necessário que se abram portas 

para essas possibilidades sob vários ângulos. A visão de passado permite essa 

análise e impõe, necessariamente, algum tipo de renovação. 

 

A partir da abertura do portal da ANS na Internet,  "http://www.ans.gov.br", 

constatamos que sua missão vem ao encontro, aparentemente, do que se 

conhece como novas estratégias, inovações e competências: 

 

“A ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público 

na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais - inclusive 

quanto às suas relações com prestadores e consumidores - e contribuir para o 

desenvolvimento das ações de saúde no País.” 99

 

Essa é, portanto, a missão da ANS, propondo a defesa do interesse público, 

relação com prestadores e usuários e contribuição para o desenvolvimento das 

ações de saúde no país. 

 

Apesar de todas as mudanças nos últimos anos, a saúde privada já está 

preparada para agir de forma independente, mas dentro da lei, fornecendo 

elementos que possam vir a melhorar, de fato, todo o sistema de saúde 

suplementar e, conseqüentemente, a pública, pois, afinal, o objetivo de ambas 

deverá ser, cada vez mais, minimizar os problemas existentes no atendimento 

à saúde.  

 
3.2 - O Modelo 
 

O capitation é um sistema de pagamento de uma fatura ao fornecedor de 

                                                 
98 Palestra de Januário Montone - Presidente da ANS - série ANS 2 - Jul/2001 - RJ. 
99 Site ANS - www.ans.gov.br (Home Page). 
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serviços médicos - um hospital, por exemplo - a qual refere-se a muitos 

usuários, clientes de uma operadora.  Muitas vezes, o usuário faz o pagamento 

via empresa e nem sabe que está num pacote - pagamento cheio - de um 

capitation. Trata-se de uma quantidade fixa de dinheiro por mês que é recebida 

pela operadora de saúde, a qual repassa parte desse valor previamente 

contratado com o hospital. Esse hospital, recebendo esse prêmio fixo mensal, 

assume todos os riscos de saúde daqueles clientes daquela operadora.  

 

Esse compartilhamento do risco com fatura cheia recebida todo mês, 

independente dos custos de procedimentos médicos, como vimos, é 

denominado capitation. 100

 

As healthcare101 americanas estão continuamente procurando sócios para 

desenvolvimento de capitation para seus clientes. É claro que suas taxas 

atualmente são muito discutidas nesse país, pois tal tipo de operação de 

negócio também está passando por estágios de amadurecimento. Dessa 

forma, são previstos gatekeepers, promoções de prevenção à saúde, formas 

de reembolso, franquias e outras possibilidades de controle dos custos 

comentadas neste trabalho. Nos Estados Unidos existem formas de capitation 

até para clínicas de atendimento médico. Mas não é o que se recomenda neste 

estudo.  
 

De fato, cada país tem sua cultura, tamanho, estrutura de saúde já 

desenvolvida ou não. No caso brasileiro, é necessário fazer adaptações na 

                                                 
100 A saúde nos Estados Unidos movimenta anualmente cerca de US$1 trilhão. Boa parte deste 
imenso dinheiro é empregado no health business e paga dividendos, reparte-se em ações 
bonificadas. Boa parte desta soma entra também sob a forma de subscrições de novas ações, 
Procedimentos de saúde estão deixando de ser autorizados porque interferem na lucratividade. 
No ano de 1997, os estados americanos passaram 182 leis sobre o managed care para dar 
vazão às já volumosas e crescentes queixas dos usuários. Muitos planos HMO - Health 
maitenance organization - pagam aos médicos uma taxa fixa por usuário independente da 
quantidade de tratamento que venha a precisar. Geralmente nos planos de cuidados clínicos 
mais simples, o paciente é "cotado" a US$ 150 por ano.  (artigo de João Hélio Rocha é médico 
em Nova Friburgo, Caixa Postal 97267- RJ -cep 28601-CRMRJ 52-07205-7). 
http://www.datasus.gov.br/cns/temas/tribuna/tribuna.htm - acessado em 10/11/2005. 

101 Understanding Capitation - Patrick C. Alguire, MD, FACP. Director, Ecucation on 
Career Development. http://www.acponline.org/counseling/understandcapit.htm - 
acessado em dez/2005. Capitation is a fixed amount of money per patient per unit of time 
paid in advance to the physician for the delivery of health care services.  
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formatação de um capitation, 102 pois há um grande sistema de saúde público e 

um sistema de saúde suplementar  - este pode novamente entrar em 

ascensão, se ousar e partir para inovações e caminhos alternativos de 

negócios empresariais na saúde.103

 

Trata-se de um contrato de risco. Se no período, o usuário estiver sempre 

sadio, o médico recebe integralmente os US$ 150. Mas, se adoecer, o médico 

deverá arcar com as despesas e poderá ter prejuízo. O sistema denomina-se 

capitation. Como os americanos são saudáveis e bem nutridos, a maioria dos 

médicos não tem prejuízo. O usuário corre o risco de ter menor assistência 

porque quanto mais o paciente consome, menos o médico ganha. É o sentido 

do lucro que passa a presidir as relações médico/paciente. O usuário, um ser 

humano, começa a ser tratado como uma commodity da Bolsa de Cereais de 

Chicago.104

 

Os benefícios que a assistência médica traz a seus funcionários, via planos 

empresariais, é muito grande. É um dos mais valorizados para qualquer nível 

hierárquico de uma empresa. Não importa se ela é grande, pequena, média ou 

micro.  As grandes empresas já contam com tais benefícios, mas de forma 

diferente daquela proposta aqui, que vai mais ao encontro das PME’s. E elas 

são milhões. 

 

As premissas básicas para implantação do capitation  de acordo com a 

proposta deste trabalho, são as seguintes: 

 

Premissa 1: Só podem participar desse sistema as micros e pequenas 

empresas.105 O objetivo é as operadoras montarem apólices de capitation 

                                                 
 

103Mais informações do capitation nos EUA: - A collection of articles from Managed care 
magazine. http://www.managedcaremag.com/capitation.html - acessado em 22/12/2005. 
104 Artigo de João Hélio Rocha - é médico em Nova Friburgo, Cx. Postal 97267 - RJ - Cep: 
28601 - CRMRJ- 52-07205-7. http://www.datasus.gov.br/cns/temas/tribuna/tribuna.htm - 
acessado em 10/11/2005. 
105 O critério escolhido para a classificação do porte de empresas utiliza o número de 
empregados, conforme conceito adotado pelo SEBRAE: considera-se como microempresa 
aquela com até 19 empregados na indústria e até 9 no comércio e no setor de serviços as 
pequenas empresas são as que possuem, na indústria, de 20 a 99 empregados e, no comércio 
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empresariais - coletivas - para oferecê-las aos trabalhadores, às PMEs, que 

são aquelas empresas que têm maior dificuldade de fornecer assistência 

médica a seus empregados. As médias empresas deverão ter seus limites na 

quantidade de empregados, que sugerimos sejam classificados conforme os 

parâmetros do SEBRAE. Essa determinação ficaria a cargo da ANS.  

 

Segundo uma pesquisa da consultoria de recursos humanos, Towers Perrin, 

100% das companhias de médio e grande porte instaladas no Brasil já 

oferecem a seus funcionários o benefício de assistência médica. O custo para 

a empresa na folha de pagamento varia de 6% a 8% em média. São despesas 

inevitáveis106 para as grandes empresas. 

 

Premissa 2: O SUS deve reembolsar às operadoras - que desenvolverem 

apólices de capitation - os tratamentos de doenças consideradas de alta 

complexidade. Se esse reembolso ocorrer devidamente, ou seja, de acordo 

com as tabelas da associação médica brasileira - AMB, Tunep107 ou outras a 

serem consensualmente definidas, os agentes do setor privado poderiam 

atender mais alguns milhões de beneficiários, além de propiciar  o surgimento 

de milhares de novas empresas operadoras de assistência médica ao 

mercado. Esse é o compartilhamento entre o público e o privado que 

complementa o capitation neste trabalho e procura colocá-lo como uma 

alternativa para o futuro da saúde no Brasil. Embora o nome seja o mesmo 

adotado em outros países, o formato é diferente. 

 

O pagamento ou reembolso pelo SUS, ou outro órgão que possa cuidar dos 

sinistros de alta complexidade, é de fundamental importância, pois é essa 

sinistralidade que impede maior desenvolvimento da saúde suplementar e a 

entrada e criação de centenas de outras pequenas operadoras. 

 

Assim, criam-se novas condições de planos e preços de maior abrangência, 

                                                                                                                                            
e serviços, de 10 a 49 empregados: as médias empresas de 100 a 499 empregados na 
indústria e de 50 a 99 no comércio e serviços. 
106 Revista Exame / 1.° de outubro de 2003 - pág. 98 a 100. 
107 Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP, aprovada pela. 
Resolução - RDC nº 17 da ANS. 
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atingindo uma população que poderá ter seu plano de saúde com um preço 

acessível, via empresa onde trabalha ou associações a que pertença, não 

importando o tamanho de seu empregador.  

 

Na mesa redonda “Saúde Brasil - 1999”108 já se discutia essa idéia de 

compartilhar o público e o privado:  

 

“...a única maneira de se conseguir progresso relevante na área de saúde é 

criar incentivos para o setor privado fazer a maior parte do trabalho ...” 

 

“definir o pacote mínimo de serviços, que a partir dos recursos disponíveis, 

possam atingir qualidade e confiança...” 

 

“Definir as funções do Estado e do setor Privado, mudando, se for necessário, 

provisões constitucionais para a viabilização de novas estruturas...”

 

“Definir os critérios pelos quais a população será dividida de acordo com sua 

capacidade de pagamento, para ajudar a direcionar o gasto público” 

 

“... Estabelecer as relações funcionais entre os setores público e privado, as 

quais poderão incluir mais contratos com o setor privado, para prestar serviços 

de melhor qualidade dentro do sistema público... 

 

“... Criar incentivos para a expansão do setor privado, fornecendo aqueles que 

podem pagar a oportunidade de uma opção fora do sistema público e alocando 

parte de suas contribuições de impostos para um fundo solidário de assistência 

àqueles de menos posses...” 

 

“... Continuar o processo de descentralização com a implementação de 

instrumentos apropriados de gerenciamento e, se necessário, novas 

instituições para assistir na criação, gerenciamento e avaliação de projetos...” 

 

                                                 
108 César Massaro pertence a Stra Consultores e escreve sobre assuntos de Saúde. Revista 
Medicina Social de Grupo - out/nov/dez/2001 - pág. 01. 
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“... implementar um processo competitivo de licitação pelo qual o governo 

possa reduzir custos...” 

 

“... integrar as organizações filantrópicas e as ONG’S no processo de 

reforma...” 

 

“... a crescente participação do setor privado trouxe a visão de negócios para a 

saúde e, sem dúvida, possibilitou avanços importantes...”  

 

As demais premissas ou proposições do capitation são complementares, tais 

como:  

 

a) Aplicação de protocolos hospitalares de alta complexidade  

 

Doenças consideradas de alta complexidade envolvem protocolos hospitalares 

que são de fácil verificação e análise e não estão sujeitos a fraudes. Portanto, 

as operadoras detentoras de planos empresariais na forma de capitation 

cobrariam suas despesas de alta complexidade na forma protocolar existente.  

 

b) Controle de utilização 

 

Bonificações para as micros, pequenas e médias109 empresas que controlem 

sua sinistralidade abaixo dos limites de risco considerados pelas operadoras do 

plano de adesão, demonstrando grande aderência dos próprios funcionários 

para um “Gate Keeper” de utilização. 

 

c) Atendimento farmacêutico 

 

Os medicamentos relativos a procedimentos de alta complexidade são caros e 

não podem ficar à margem do atendimento110. Todos os controles de garantia 

do fornecimento desses medicamentos seriam das operadoras, o que é de 

fundamental importância, no sentido de não comprometer o resultado desse 

                                                 
109 Se estiverem dentro dos parâmetros ditados em resolução específica. 
110 Constatar nas tabelas IX e X a absoluta necessidade de atendimento farmacêutico. 
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tipo de operacionalização. 
 
Tabela IX   

Política de assistência farmacêutica e médica 

 

Faixa de renda                   % da        Assistência         Assistência 

                                         população      médica           farmacêutica 

Baixa renda 

(até 2 SM)                           40,41          Pública            Distr. pública 

 

Renda média 

(2 a 20 SM)                        48,89           Publica  e      Distr. pública e 

                                                              privada          aquisição privadas 

 

Alta renda  

(acima de 20 SM)              3,62      Privada              Aquisições em far- 

                                                                                   mácias privadas 

Fonte: PNAD - 1998 
Tabela  X 

 

Gasto per capita com medicamentos por classe de renda 

Classes de renda          Até 4SM       Mais de 4 a 10SM         Mais de 10 SM 

 

Percentual da população      51                     34                                     15 

 

Part. no mercado                  16                     36                                     48 

 

Gastos per capita 

em medicamentos (R$)        20                     68                                   205 

Fonte: IBGE 
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d) Formas de renúncia fiscal 

 

No caso de as operadoras privadas aderirem aos planos empresariais nas 

formas propostas pelo capitation, mecanismos de renúncia fiscal poderão ser 

adotados, de forma que, de um lado, elas sejam beneficiadas e, de outro, 

submetam-se às normas reguladoras impostas pela ANS. Tal decisão depende 

de lei específica ou de medida provisória; portanto, deve ser tomada mais a 

longo prazo. 

 

O capitation certamente proporcionará grande economia ao Estado, no caso 

para o SUS, e atenderá milhões de pessoas com muito mais agilidade e 

equidade, pois a quantidade de micro empresas a serem ofertadas o capitation 

no Brasil é de 3,6 milhões 111. 

 

O capitation aplicado às PME’s e nas Associações como o PDC são hipóteses 

baseadas no conhecimento dos problemas existentes do lado empresarial, do 

consumidor do setor público e podem ser propostas inovadoras. 

 

Uma das formas seria um sistema de capitation, aplicada e desenvolvida pelas 

operadoras privadas junto a hospitais limitando-os aos riscos maiores, tais 

como doenças de alta complexidade que são de alto custo. Aliás, como se 

sabe, a alta complexidade é o maior entrave para implantação do sistema de 

pagamento por cabeça ou capitation. Alguns exemplos de como ele funciona já 

foram evidenciados. Essa é uma hipótese em que existem duas operadoras 

funcionando. Uma que efetua a parte comercial do negócio e a outra que 

efetua os procedimentos de fato. 

 

Na primeira situação,  a operadora vende seus contratos a um preço de R$ 

50,00 por exemplo, e repassa a outra operadora ou hospital que assume os 

riscos dos procedimentos. Esta última recebe “per capita”, ou seja, por cabeça, 

                                                 
111 Sebrae/Diário Net 22/04/2004 
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quer essas cabeças se utilizem ou não dos serviços.  

 

Nos casos de planos de odontologia não há alta complexidade, mas apenas 

alguns serviços excluídos desse repasse que podem ou não ser pagos pelos 

usuários, dependendo do que está no contrato. Considerando valores totais a 

operadora recebe por 10.000 pessoas, por exemplo, repassados pela primeira 

operadora, R$ 12,00 por cabeça, ou seja, R$ 120.000,00 para assumir os 

procedimentos e os riscos decorrentes daquele grupo.  

 

Há casos em que a própria operadora que efetua os procedimentos poderá 

fazer a venda dos seus produtos. 

 

Outros sistemas poderiam ser formatados, desde que a operadora que trata 

dos procedimentos faça diretamente seu negócio com as micros, pequenas e 

médias empresas, mas existem variações. No caso de planos não 

odontológicos os hospitais podem fazer capitation diretamente, desde que 

sejam reembolsados da alta complexidade e estejam devidamente 

credenciados pela ANS. Nesse caso não haveria intermediários. 

 

A experiência tem mostrado nas operadoras privadas que a medicina 

preventiva, a educação na saúde, o controle de utilização das PME’s são 

fatores relevantes na economia da saúde. 

 

Existem outras formas de se pulverizar os riscos decorrentes de atendimento 

em saúde empresarial. Os resseguros seriam uma forma de diluir tais riscos, 

através de um fundo compreensivo entre as operadoras e o governo, via 

IRB112; todavia, tal fundo comprometeria, em princípio, o caixa das operadoras 

e essa, talvez, possa ser uma alternativa complementar futura.  

 

Atualmente, há estudos e ensaios sobre a aplicação de Stop-Loss em saúde. A 

Mapfre113 já efetua alguns ensaios na área.114

                                                 
112 IRB - Instituto de Resseguros do Brasil. 
113 Mapfre - Cia. de Seguros - Mapfre do Brasil. 
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Decisões, nem que sejam próximas das reflexões propostas acima, precisam 

ser tomadas, e a forma mais indicada sob uma ótica empresarial é, como já 

dissemos, aquela  que proporciona um aumento na massa de pessoas 

atendidas. 

 

Com toda situação enfrentada pelo setor nos últimos tempos, as operadoras 

estão fechando a possibilidade para planos individuais e preferem não apostar, 

pelo menos por enquanto, nos próximos anos.115 A saúde suplementar está 

numa curva descendente. Capitation para quem tem carteira assinada e PDC 

para  profissionais autônomos associados de alguma categoria é uma saída em 

breve futuro, desde que adaptada a nossa estrutura pública e privada, via 

compartilhamento. 

 

3.3 - Formas  de gestão do capitation 
 
Por isso, os planos empresariais via capitation  são proposições e soluções, 

envolvendo as empresas e as associações. Isso já pode ser uma realidade 

atualmente, todavia, para médias e grandes empresas e sem a interferência do 

Estado. Como já foi dito, o capitation já é praticado no Brasil para muitos 

Planos odontológicos.  

 

Em muitos casos, a operadora negocia o valor per capita que deverá ser 

                                                                                                                                            
114Resseguro é uma operação pela qual o segurador, com o fito de diminuir sua 
responsabilidade na aceitação de um risco considerado excessivo ou perigoso, cede a outro 
segurador uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido. São diversos resseguros 
dentre eles: o Stop Loss. Forma de resseguro cuja função é equilibrar o resultado das 
operações de um ramo. O ressegurador fornece cobertura depois de ser atingida uma certa 
sinistralidade, até um limite. Prioridade e limite máximo de cobertura são fixados de acordo com 
o volume de prêmios ressegurados. Na saúde é um resseguro que tem por finalidade a criação 
de um teto para o aumento não esperado de sinistralidade. São as intercorrências devido a 
nova Lei 9656/98, envelhecimento de carteiras, aumento de custos por tecnologia, não 
existência de histórico atuarial e conseqüente preço puro dos eventos. Devido a essas e outras 
possíveis dificuldades é que enxergamos no Resseguro, não uma despesa, mas sim um fator 
de segurança e redução programada do calculo do preço puro dos eventos, permitindo futuros 
investimentos em programas de prevenção e saúde.  
 
115 Segundo o livro “As duas faces da mesma moeda” - onde há pesquisas gerais sobre planos 
de saúde, nessa pesquisa cerca de 60% dos planos de saúde é financiada pelo empregador do 
titular. De forma integral, 13,2% e o restante de forma parcial. O co-pagamento é uma prática 
observada em 20% dos planos. IBGE-2000. 
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repassado para a empresa que opera os procedimentos. Há empresas que 

detêm o marketing do negócio e vendem o plano, por exemplo, por R$ 30,00,  

repassando de R$ 12,00 a R$ 14,00 para a operadora dos procedimentos.  

 

A operadora, uma clínica odontológica, por exemplo, que efetua os 

procedimentos, que tenha 10.000 usuários em sua carteira, recebe 

mensalmente o valor de R$ 120.000,00 a R$ 140.000,00, e é de sua 

responsabilidade e risco o atendimento daqueles usuários, havendo ou não 

clientes que se utilizam do plano. Essa é a forma  mais simplificada de gestão 

do capitation, que é atualizado mensalmente com aqueles que entram na 

adesão e aqueles que saem. 

 

Os hospitais não possuem estrutura de marketing para desenvolver seu próprio 

“capitation” atualmente, embora isso seja perfeitamente possível, sempre 

afirmando, que o SUS deve reembolsa-los da alta complexidade. Tais 

inovações deverão ser produzidas e divulgadas pelo Governo via mídia 

impressa e eletrônica. 

 

Segundo o Banco HSBC Seguros, com dezessete anos de experiência na área 

securitária, os 75 milhões de brasileiros que atuam na economia informal estão 

à margem de qualquer assistência privada de qualidade. Informa que tal fato 

sobrecarrega ainda mais o sistema público e inviabiliza a comercialização de 

outros produtos.116

  

Como complemento de atendimento, grande parte desse público ligado a 

associações - sem carteira assinada - poderia utilizar-se da proposição do 

PDC, desde que estivesse devidamente cadastrada em alguma associação 

profissional. Deveria apenas fazer sua adesão ao PDC na operadora que 

desenvolvesse tal plano de capitation em tal Estado e tal região. 

 

 

 

                                                 
116 JCS - Jornal do Corretor de Seguros - outubro de 2001 - Pág. 40. 

 93



 

O PDC é uma abrangência complementar de aplicação do capitation, 

envolvendo a adesão por grupos de atividades. Trata-se de proporcionar o 

aumento da quantidade de atendimentos no setor privado com o objetivo de 

desafogar o público. Há as mesmas premissas que o capitation com exceção 

de que esse público não está formalmente ligado a nenhuma empresa com 

carteira profissional.  

 

No PDC, as operadoras seriam também devidamente reembolsadas da alta 

complexidade, pelos poderes públicos, via ANS, SUS ou Ministério da Saúde 

na forma e valores das tabelas da associação médica brasileira - AMB, Tunep 

ou outra a ser criada. 

 

Se a meta é aumentar a quantidade de usuários no setor privado, 

complementarmente deve-se objetivar atender aqueles que não são 

empregados formais.  

 

Esses operadores, no caso do “Público devidamente Cadastrado” - PDC -  

desafogariam os hospitais públicos de uma classe de pessoas que não podem 

nem participar do capitation, em vista de que não são empregados formais de 

nenhuma empresa, todavia, poderiam se cadastrar no PDC sob controle da 

operadora, mediante algumas exigências de atividade ligadas a uma 

determinada associação profissional.  Veremos adiante as duas definições. 

 

O governo e as operadoras cuidariam do processo de informação à população 

juntamente com as PME’s, para que as adesões se tornem uma realidade. 

Trata-se de atender àquelas pessoas que pertencem a alguma categoria 

profissional, mas não estão ligadas formalmente a elas via carteira profissional. 

 

Seriam aqueles que têm seu próprio negócio de forma pessoal, firma individual, 

inscrição de vendedores, artesãos, autônomos na prefeitura local, 

aposentados, profissões individualizadas, tais como motoqueiro de entregas, 

sapateiro, barbeiro, cabeleireiro, arquitetos, advogados, dentistas, feirantes, ou 

seja, pessoas que não tenham  vínculo formal com alguma  empresa, mas 
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participam de algum tipo de associação formal de sua profissão, atividade ou 

cooperativados.  

 

Esta abrangência é muito extensa, todavia não deve ser muito ampliada uma 

vez que, aqueles não se enquadrarem realmente em alguma atividade de 

associação estarão de fato excluídos do processo de adesão ao PDC, de 

cobertura de assistência à saúde e  terão, infelizmente, em vista de sua 

exclusão, serem atendidos pelos hospitais públicos diretamente,   abrindo mão 

de um atendimento particular e preventivo das operadoras do sistema de saúde 

nacional suplementar. 

 

No caso do capitation, as contribuições mensais poderiam ser na forma 

patrocinada117 ou não. Obviamente, a grande maioria seria do tipo não-

patrocinadas, pois as empresas - por serem em sua maioria pequenas - não 

teriam recursos para contribuir junto ao funcionário. Para grandes empresas 

esse produto não é necessário, embora seja perfeitamente aplicável. Seus 

RH’s de análise de benefícios são inevitáveis.   

 

Mas por que não pode ser inevitável para as pequenas, micro e médias 

empresas - PMEs ? É preciso que haja adaptações. Se o capitation na área 

odontológica já é uma realidade, por que não poderá ser na assistência 

médica? O entrave está, como já dissemos, nos procedimentos de alta 

complexidade que aumentam os riscos das operadoras. 

 

Mesmo sem uma precisão técnica, há um consenso de que esses 

procedimentos apresentam custo elevado, condutas e equipamentos cuja 

operacionalidade é específica. 

 

No 6.° Simpósio de operadoras de assistência à saúde118 a médica nefrologista 

do Hospital Osvaldo Cruz, gerente comercial e membro do comitê de relação 

                                                 
117 Quando a empresa paga 100% da contribuição ou parte dela. 
118 Promovido pela Abramge - Associação Brasileira das empresas de Medicina de Grupo. 
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com fontes pagadoras da ANAHP,119 examinando o relacionamento comercial 

entre hospitais e operadoras, afirmou que: “o maior custo do atendimento 

hospitalar é a sua má hospitalização. Fora isso, alta complexidade e 

permanência elevada, ou os dois, são os responsáveis pelos altos custos. 

 

De 1994 até 2003, o hospital onde atua teve seus preços aumentados em 

171% num patamar de custos que cresceram 213%, para uma inflação de 

116%.  Segundo ela, 3% dos pacientes internados representam 30% dos 

custos hospitalares. Segundo ela, devem ser revistos mecanismos de 

regulação e controle utilizados - mecanismos moderadores. As consultas 

deverão ser mais racionais. Está certa de que 90% dos casos de emergência 

não são emergência mas situações de angústia, os quais é necessário definir, 

fazer triagem e solucionar.”120

 

As empresas operadoras de prestação de serviços na saúde privada têm fins 

lucrativos e, como tal, buscam minimizar os custos e maximizar os ganhos. 

Assim, historicamente as operadoras têm procurado fornecer serviços  à 

população de baixo risco e deixar a clientela de alto risco sem cobertura, 

dependentes do SUS. Isso era mais evidente antes da lei 9656/98, quando os 

segurados que sofriam de enfermidades crônicas ou de alto custo - alta 

complexidade - como as doenças mentais e muitas outras enfermidades de 

tratamentos considerados dispendiosos eram excluídos dos planos de saúde. 

A alta complexidade envolve patentes, profissionais altamente técnicos, 

equipamentos de ponta em termos de tecnologia, medicamentos caros, itens 

esses que têm grande ligação com valores em dólares, yens ou moeda 

européia.121

 

 

 

 

                                                 
119 Associação Nacional dos Hospitais Privados. 
120 Dra. Márcia Oliveira Menezes - Nefrologista e gerente comercial do Hospital Osvaldo Cruz - 
Revista Abramge pág. 02 - revista número 182 - jul/ago/set/2003. 
121 Artigo de Eleonora D’Orsi - Biblioteca da ANS - “Doenças e lesões pré-existentes e alta 
complexidade: situação atual e  papel da ANS 
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Diz-se que o procedimento, ao tornar-se rotineiro, deixa de ser de alta 

complexidade, ou seja, sai da lista da ANS. Isso é relativo e pode ser 

perfeitamente determinado como outros temas controversos e que estão na 

regulação da ANS. Tome-se, como exemplo, o agravo e as doenças pré-

existentes.  É controverso porque algumas operadoras consideram 

procedimentos rotineiros como de alta complexidade.  Tais fatos não devem 

ser considerados como problemas, desde que sejam efetuados protocolos de 

trabalho para cada tipo de procedimento.  

 

Há bastante discussão a respeito disso que findará quando os  procedimentos 

de alta complexidade forem anualmente revistos em sua lista, da qual sairão 

alguns procedimentos e entrarão outros em vista dos avanços tecnológicos. 

Nada impossível de ser gerenciado. 

 

As demandas por informações de saúde cresceram nos últimos anos. Através 

da ANS, o governo passou a assumir, com mais ênfase, seu papel de 

regulador do processo e as operadoras passaram a ser obrigadas a enviar os 

cadastros de usuários e a catalogar procedimentos para  conseguir uma base 

estatística do setor dentro de suas classificações. 

 

Nessa fase, foi necessário conhecer e analisar algumas formas de contratação 

e, assim, ter referências para propor medidas e alterações. Sabendo como elas 

funcionam, maior será o esclarecimento para entender a proposição da 

implementação do capitation. Ele pode ser considerado como um community 

ratio. 

 

No caso de um plano individual/familiar, o mesmo conduz a valores maiores, 

uma vez que não há grande diluição do risco: experience ratio. Da mesma 

forma, os prêmios dos planos coletivos por adesão podem se aproximar dos 

individuais/familiares, por motivos de fraude ou de uma natural anti-seleção de 

risco122, ou seja, a natureza dos planos fora dos planos empresariais é de difícil 

                                                 
122 Fenômeno que ocorre quando há a inclusão de pessoas com doenças pré-existentes ou na 
iminência de uma internação hospitalar. 
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administração e de alta concentração de risco. 

 

Já nos planos empresariais, ou seja, quando existe a empresa no meio da 

contratação, que é a proposição do capitation, há uma maior diluição do risco, 

pois há uma massa grande de empregados que poderão ser de várias 

empresas (PMEs) com seus dependentes, e as empresas, como já acontece 

atualmente, procurarão sempre educar e controlar a utilização.  

 

O controle não abusivo e desnecessário dos procedimentos é fator 

fundamental na economia para a saúde em geral, tanto nas privadas, em que 

há maior controle, como no SUS, em que não há nenhum tipo de controle.    

 

Como já acontece, haverá fatores moderadores que farão com que não haja 

um abuso na utilização sem critérios do plano de assistência médica para os 

funcionários de uma determinada empresa. Dentro dos formatos de gestão 

estão previstas premiações por bons resultados. 

 

Um controle adequado poderá até gerar bônus nas novas contratações futuras 

- renovações de apólices. Todas essas premissas são fundamentais e, à 

medida que o capitation possa ser aplicado para as pequenas, micro e médias 

empresas,  isso trará grandes benefícios sob a forma preventiva e educativa, 

conseqüentemente ao SUS e ao Estado. 

 

No aspecto de utilização, as empresas que possuem serviço próprio, 

principalmente as medicinas e odontologias de grupo, ou seja, donas dos 

próprios hospitais, ambulatórios, leitos, exames diagnósticos, tendem a ter os 

valores de prêmios  menores, pois são prestador e o pagador dos serviços. 

 

As segmentações assistenciais estão devidamente atreladas aos preços dos 

prêmios, e a abrangência geográfica é fator importante na precificação. 

Obviamente, um plano que tenha abrangência em todo o Brasil deverá custar 

mais caro do que um plano que só possa ser utilizado no Estado de Minas 

Gerais, por exemplo. No caso do capitation e do PDC, as aplicações sempre 

seriam regionais.  
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GESTÃO MÉDICA E FORMAS DE REMUNERAÇÃO NO CAPITATION 

Formatações organizacionais deverão ser desenvolvidas em função da 

quantidade de usuários da operadora e do desenvolvimento da performance 

Qualidade,   Custo,   Serviço, Quantidade de usuários, Controles 
 
CAPITATION / VALOR FIXO        HOSPITAL PRESTA TODOS OS SERVIÇOS 

 

Hospital recebe fatura mensalmente     Não há controles de limites/empresa  

                                                               controla 

Controles das operadoras                      O Controle operacional é do hospital 

 

(capacidade instalada já existente)        Rede credenciada (hospitais) - Já  

                                                                    existente                         
O MERCADO PARA CAPITATION NAS PME’s E PDC É GRANDE E TEM CONDIÇÕES DE 
AUMENTAR O FATURAMENTO DOS HOSPITAIS E OPERADORAS 

 

Os reembolsos serão efetuados pelo SUS / A tabela de reembolso será da 

AMB/Tunep ou outra / Haverá fatores moderadores / Haverá controle de 

utilização das empresas / Haverá assistência farmacêutica 
Resultados: 

Vidas cobertas                                                                             Maior volume 

 

Prevenção                                     Market share                          De negócios 

 

Status para os usuários       Melhor utilização dos recursos   Custo controlado 

 

Status para as empresas     Melhores resultados clínicos     Menor mortalidade 

 

Status de saúde                    Níveis de serviços                       Mais eficiência 
 
SATISFAÇÃO                      SATISFAÇÃO                               SATISFAÇÃO 
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De 2002 em diante há um controle regulatório muito forte da ANS  com relação 

às empresas que operam no setor privado de saúde. Até bem pouco tempo, 

não havia estatísticas sobre esse setor, mas atualmente já se apuram dados 

que em breve futuro serão importantes para a tomada de decisões.  

 

Não há dúvidas: a saída é justamente o que as companhias já estão fazendo. 

Investir em contratos coletivos, buscar quantidade de clientes, atrair a 

confiança das empresas e de seus funcionários. O capitation só vem favorecer 

essa política de negócios. 

 

Do lado da informação, os hospitais privados, até bem pouco tempo - isentos 

de encaminhar dados - com exceção das doenças de notificação compulsória - 

ao gestor local do SUS, passaram a enviar, desde agosto de 1999, a CIH - 

Comunicação de Internação Hospitalar. 

 
Na medida que cresce a quantidade de informação em saúde, expande-se 

também a possibilidade de avaliação da qualidade da assistência na área 

privada e seu constante aprimoramento e evolução. O processo de 

desenvolvimento está aí, diante de nós, e tende, cada vez mais, a proporcionar 

maior controle no sentido de diminuir despesas e aumentar a base de 

atendimento. 

 

A popularização da Internet vai alterar as práticas de prestação de serviços de 

saúde em todos os elos da cadeia de valores que compõem esse setor, pois   

deverá gerar produtos compatíveis e mais criativos. Há que se reduzir custos e 

agregar diferenciais fazendo-se uma medicina multidisciplinar com 

procedimentos tais como: acompanhamento diário de clientes on-line com 

problemas de diabetes, hipertensão, para evitar males maiores como 

internações, fazer monitoramento de doenças via Home-Care. 123

 

 

                                                 
123 O Home-Care é bem abrangente como tratamento. Trata-se de cuidar do paciente em sua 
residência. Significa atendimento de enfermagem ambulatorial ou internação domiciliar durante 
24 horas, se necessário. 
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Atualmente, existem nos EUA mais de 20.000 organizações de Home-Care e, 

em 1997, a quantidade de pessoas atendidas nesse sistema chegou a mais de 

7 milhões. A queda nos custos pode variar entre 20% a 60%, conforme a 

enfermidade. 124

  

No Brasil, os dados não são oficiais, mas estima-se que existam mais de 80 

empresas de Home-Care. Será preciso, brevemente, criar associações dessas 

empresas, pois muitas delas ainda só fazem tratamentos geriátricos e outras só 

cuidam de pacientes com pneumopatias e cardíacos. Talvez, o Home-Care 

será, em breve futuro, uma forma de desafogar os leitos hospitalares. 

 

Quanto à tele-medicina, dentre os seus benefícios está a possibilidade de levar 

assistência médica com rapidez aos lugares mais longínquos. Para alguns 

especialistas, a aplicação mais imediata da tele-medicina é o correio eletrônico. 

Ele proporciona, por exemplo, a troca de informações entre um médico rural e 

um hospital tutor, localizado em um grande centro do País, com agilidade e 

eficiência. 

 

Fóruns sobre o futuro da medicina já expõem sobre o novo tipo de atendimento 

na área de saúde que a tecnologia possibilitará, aproximando os serviços 

médicos do paciente, onde quer que ele esteja. "90% das necessidades da 

Tele-medicina serão supridas pela Internet, que permite, por exemplo, que um 

médico especialista acesse, em qualquer lugar do mundo, o prontuário do 

paciente, verificando o laudo de exames ou funções vitais."125

 

A utilização da tele-medicina tem, também, como vantagem, segundo o diretor 

e coordenador médico desses projetos do Instituto de Cardiologia do Triângulo 

Mineiro, uma redução de investimentos. "Interligar um computador à Internet é 

muito mais barato do que montar uma unidade hospitalar", afirma. Implantação 

do chip de controle sob a pele também é elemento futuro. Ele cita como 

exemplo os Estados Unidos, que economizaram 30% dos gastos públicos com 
                                                 
124 Fonte: História do Home-Care - http://www.portalhomecare.com.br/pagina.php?pagina=6 - 
acessado em 04/02/2006. 
125 Roberto Botelho - Coordenador médico dos projetos de tele-medicina do Instituto de 
Cardiologia do Triângulo Mineiro. 
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saúde depois de promoverem a integração das informações hospitalares 

 

Consultas domiciliares, sorteios para lazer para quem se monitora com 

regularidade e promoção de estudos para pacotes hospitalares para não haver 

surpresas tanto para a operadora, como para o cliente são opções 

complementares no futuro da saúde.  

 

O sistema do futuro, certamente, será  o capitation, os retro-seguros e as retro-

cessões como ferramentas na cessão de riscos na saúde e a definição de 

formas de cálculo de agravo menos empíricas. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 102



Considerações finais 
 
A humanização nos serviços de saúde passa pela percepção, por parte de 

todos os envolvidos na prestação desses serviços, de que o doente necessita 

sempre de atenção e que pode existir alguma alteração que é mais ou menos 

importante no seu fluxo de vida.  Ele não é um objeto ou um produto de 

prateleira, que paga o valor devido para ser bem atendido como ser humano, 

preferencialmente sem filas intermináveis, datas de exames muito distantes de 

suas necessidades para a sua enfermidade.   

 

Dissertamos sobre o sistema da saúde brasileira para gerar contribuições de 

mudança de estratégia nos rumos do atendimento,  entrelaçada ou 

compartilhada entre o público e o privado nos sistemas de saúde brasileiros.   

 

Isso não seria possível há seis anos, por exemplo. Atualmente, há um 

amadurecimento próprio do sistema suplementar e, por que não dizer, do 

sistema público também. As dificuldades e vicissitudes da atividade trouxeram 

luz ao problema. Nesse entrelaçamento, os medicamentos devem ser incluídos 

como complemento dessa atenção à saúde. 

 

Dentro da cobertura às operadoras dos procedimentos de alta complexidade, 

os remédios têm peso fundamental na continuidade dos tratamentos 

decorrentes, evitando retornos recorrentes. Sabemos que a indústria de 

farmácia no Brasil é moderna e vigorosa se a compararmos com outros países. 

É um negócio de 7 bilhões de dólares entre empresas nacionais e estrangeiras, 

gerando mais de um bilhão de dólares de impostos e gerando mais de 50 mil 

empregos diretos e 200 mil indiretos.126

 

Esses aspectos econômicos são interessantes, todavia, sob o ponto de vista de 

acesso ao mercado, verificamos a desigualdade nas classes sociais. Dentro da 

cadeia de valores, a ANS deveria contar com essas estruturas empresariais no 

processo de parcerias.  

                                                 
126 Fonte: Febrafarma - Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica - 2004. 
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A doença é exatamente a mesma para as classes rica, média e pobre, mas a 

perversidade e a diversidade no tratamento é brutal no tocante ao acesso aos 

medicamentos.  Os ricos gastam em média dez vezes mais do que os pobres, 

segundo o IBGE - (Tabela VII).   Isso nos leva a crer que as classes menos 

favorecidas só consomem medicamentos quando estão, de fato, sofrendo 

demais e muitos nem chegam a adquiri-los para  tratar de suas enfermidades. 

 

Mudanças são urgentes e possíveis. O compartilhamento entre o público e o 

privado e seus complementos comerciais e administrativos podem proporcionar 

saídas na prestação de serviços à saúde para evitar o recrudescimento de um 

antagonismo social entre a saúde privada e pública. 

 

Apesar de a Constituição de 1988 tentar quebrar o caráter de exclusão às 

ações e aos serviços de saúde, o problema continua desafiando as 

autoridades. O cenário entre o que diz a Carta Magna, o Ministério da Saúde e 

a missão da ANS - como instituição é muito diferente. O reembolso às 

operadoras dos serviços de alta complexidade, as inovações para as PME’s e 

adaptações sugeridas neste trabalho podem contribuir para minimizar essa 

exclusão. 

 

É necessário insistir que as reflexões aqui levantadas têm como objetivo o 

compartilhamento das experiências já obtidas, nos últimos quinze anos, pelos 

setores privados da saúde com o sistema público.   

 

Não existe uma verdade estanque, mas é necessário refletir, procurar o lado 

mais realista e promissor para a saúde da população e, com isso, apresentar e 

tentar colocar mais dúvidas e eventuais soluções nessa discussão; é obrigação 

daqueles que estão no dia a dia da atividade.  

 

Em resumo, uma empresa faz a parte comercial e recebe as contra-prestações 

mensais totais e outra faz o recebimento da fatura parcial, controla seus 

procedimentos e corre os riscos da utilização ou não do grupo.  
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Não há caracterização de pagamento de parte a parte para procedimentos 

isolados. É tudo como pacote, no caso exemplificado de odontologia.  

 

Atualmente, há empresas que só administram planos de saúde e cobram por 

cabeça. São apenas gestoras administrativas. Elas não são operadoras de 

serviços na saúde e nem executam procedimentos médicos. Hospitais 

interessados no capitation poderiam utilizar os serviços dessas empresas para 

administrar os contratos das adesões  das PMEs conforme proposições. 

 

Na área odontológica, tendo em vista os poucos procedimentos e a 

possibilidade da sinistralidade ser mais controlável, o capitation é perfeitamente 

possível de ser aplicado. Fato que não acontece no caso de assistência à 

saúde por serem os procedimentos de alta complexidade extremamente 

perigosos sob o ponto de vista de sinistralidade. Tirando-se a alta 

complexidade, todos os demais procedimentos são passíveis de controle de 

risco principalmente para operadoras de pequeno porte. 

 

Os hospitais receiam as coberturas e tratamentos complexos, por isso cobram 

das operadoras os procedimentos de forma individualizada e não têm interesse 

em um capitation.  Esse entrave é perfeitamente possível de resolver 

excetuando-se doenças de maior complexidade.  Compartilhar, então, a 

estrutura montada do setor privado para atender mais pessoas e desafogar o 

setor público é a grande questão. 

 

Nesses casos, com devido acordo de ambos os lados, os procedimentos 

relativos a tratamentos de alta complexidade seriam pagos pelo Ministério da 

Saúde, via SUS, às operadoras que desenvolveram planos de capitation na 

assistência à saúde.  Até o ex-presidente da ANS sugere uma aproximação na 

interface do SUS com o sistema privado.127

 

As respostas mais positivas referem-se à estrutura funcional do setor privado, 

que se utilizada na forma proposta, desafogará o setor público trazendo-lhe 

                                                 
127 Januário Montone - ex-presidente da ANS - Agência Nacional da Saúde Suplementar. (Site 
ANS). Série ANS - número 2 - ISBN-85-334-0374-7 - 2001 - página 18. 
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economia e velocidade e quem ganhará com isso será grande parte da 

população que antes não poderia adquirir um plano de saúde, mas que, com o 

desenvolvimento do capitation poderão ter seu plano, via empresa onde 

trabalha, com valores que poderão chegar a R$ 40,00 para uma família de até 

quatro pessoas.  

 

Uma possibilidade de aliviar o sistema público estaria também na grande 

quantidade de consultas, exames, pequenas internações e cirurgias de rotina. 

Essas inovações deverão ser divulgadas pelos órgãos envolvidos.  

 

O que falta, hoje, para aumentar a base da pirâmide no atendimento à saúde? 

A Professora Lígia Bahia, em Cadernos de Saúde - ANS - 2000, informa que 

faltam modelos assistenciais com base nos valores abaixo: 

 

. Planos básicos: R$ 30,00 a R$ 40,00 para empregados de nível operacional 

com utilização de enfermaria e hospitais padrão C; 

 

. Planos intermediários: de R$ 40,00 a R$ 60,00 para empregados de nível 

gerencial e utilização de quarto em hospitais classe B; 

 

. Planos executivos: de R$ 315,00 para sócios de empresas e ou executivos 

empresariais com utilização de livre escolha e hospitais classe A. 128

 

Observemos que já se discute tais preços, e suas necessidades de 

implantação, há muito tempo. Fóruns de discussão aconteceram  todos os 

anos a partir da Lei 9656/98 e discute-se a pauta desse assunto, mas nunca 

houve implantação.  

 

A presença da ANS com uma  estratégia de ataque ao assunto dos planos de 

saúde para população de renda mais baixa é fundamental. O Ministério da 

Saúde deve fazer também a sua parte. Os planos de saúde devem deixar de 

atender somente as elites e iniciar uma recarga para atender outras 

                                                 
128 Fonte: Cadernos de Saúde - ANS - Ref. Prof. Ligia Bahia 
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populações. Trata-se de objetivos nobres que podem despolitizar o sistema de 

saúde suplementar. 

 

Enfim, o objetivo não é nem reduzir o Estado e nem  aumentar o seu poder, 

mas fazer com que ele funcione de forma direta via SUS ou de forma indireta 

via agentes operadores de saúde. 

 

O capitation é uma dessas formas de capilaridade que abrem espaço e podem 

resultar em excelente resultado à sociedade. É preciso agir, pois, caso 

contrário a sociedade agirá, em breve futuro, por conta própria, como nos EUA 

com milhares de ONGs da saúde assumindo hospitais e instituições da  

atividade. 

 

Promover discussões junto ao governo, especificamente com o Ministério da 

Saúde, sobre outras alternativas possíveis de serem implantadas, é de vital 

importância.  

 

O governo que implantou a Lei 9656/98 foi corajoso em sua aprovação.  Tirou 

as idéias da lei da gaveta e tornou-as uma realidade. Naquela época, não se 

acreditava na sanção da lei conforme se alardeava. Ela foi aprovada 

exatamente como desejava o Ministério da Saúde. 

 

Agora é necessário que outros governos operacionalizem a melhoria daquilo 

que está na lei e daquilo que se conseguiu de bom nesses anos subseqüentes 

à sua implantação. Até hoje, sua regulamentação cria polêmica. A presença do 

Estado é sempre fundamental nas exceções. A alta complexidade é uma delas.  

 

Mecanismos de fatores moderadores também serão necessários. Há muitas 

idéias a respeito e que em nada prejudicam o usuário. Se a identidade da 

saúde no Brasil é, como já relatado pela sua história, um mix de identidades, é 

óbvio que as soluções de saúde deverão também contemplar mix de saídas, 

envolvendo também o público e o privado para melhorias nos resultados. 

 

Via empresa, através do capitation, é possível controlar os problemas de forma 
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quantitativa. A ANS não pode perder tempo. A idade média alcançada pelo 

brasileiro está aumentando consideravelmente e isso levará a situações de 

sufoco no sistema público de saúde em breve futuro. (vide tabela V). 

 

Serão necessários novos caminhos para que o sistema privado possa dar sua 

contribuição, sem perder recursos, para o sistema geral de saúde brasileiro. 

Países mais avançados já funcionam com o capitation, é o caso, por exemplo, 

dos EUA como já foi mencionado.  

 

O sistema americano tem muita liberdade de contratação. É considerado o país 

mais avançado em sistemas de saúde empresarial, pois, sua identidade em 

saúde sempre foi de negócio. O Estado protege os idosos com mais de 65 

anos pelo “Medicare”  e os paupérrimos pelo “Medicaid”. Todo o resto da 

população está na cobertura privada com uma gama de planos e variedades de 

preços, atingindo a quase toda a população ativa dos EUA. Por que não no 

Brasil?  

 

É interessante notar que nos EUA, todos os produtos têm um fator moderador 

de utilização. O plano de saúde, seja individual, seja empresarial, não podem 

ser utilizados de forma indiscriminada. Trata-se de uma questão de consciência 

de custos e de cidadania.  

 

No Brasil, já se tem estatística de que 80% das pessoas que vão aos 

consultórios não possuem absolutamente nenhuma enfermidade, mas vão, 

porque as consultas não têm limites quantitativos. Acreditamos que isso será 

também fator preponderante de análise, no futuro da saúde empresarial. 

  

Não é finalidade do compartilhamento entre o público e o privado, na forma dos 

planos de capitation e PDC, atender todo o restante da população que não 

pode adquirir planos de Saúde.  A meta é atender grande parte de uma 

população que poderia ser atendida sob forma privada e sem as agruras que 

passa para conseguir uma consulta eletiva ou uma pequena cirurgia no SUS.  

 

Seriam aderentes aos planos capitation, funcionários de empresas, médias, 
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pequenas e micros as quais não têm condições de patrocinar, nem em parte, 

um plano de saúde empresarial, para seus funcionários, por exemplo. No caso 

do PDC, atender a pessoas, pertencentes às associações profissionais que 

desejam ter seu atendimento médico normal sem depender do poder público 

ou SUS. 

 

Aquelas empresas micro, pequenas e médias, manifestariam sua vontade de 

participar de sistemas de capitation nas operadoras de saúde, num processo 

seletivo a ser definido e seus funcionários, receberiam um cartão de 

identificação da operadora que está dando assistência àquela empresa por 

meio do seu sistema de capitation, com a rede credenciada ou referenciada 

para esse sistema.  

 

Esses funcionários serão futuros participantes dessa nova possibilidade social 

de atendimento de assistência à saúde, objeto dessas proposições, com o 

respaldo técnico de uma operadora experiente.  

 

O setor público via ANS regulando e o privado, atualmente, já bem estruturado 

proporcionarão ao governo a certeza  da melhoria  dos serviços na área de 

saúde de boa parte da  população, funcionários de micros, pequenas e médias 

empresas até então excluídas dos planos de saúde particulares.  

 

Com certeza, tais estratégias poderiam atender à grande parte da população 

urbana do Brasil. A esta altura torna-se impossível estimar a quantidade de 

pessoas que poderão ser atendidas. 

 

As operadoras privadas é que fornecerão  parte de sua rede credenciada e de 

sua estrutura para atendimento dessas pessoas - via empresa - sob sua 

administração, em vista de sua seriedade e controle  empresarial.   

 

Parte desses valores, excluída a administração, caso haja alguma 

administradora no meio do negócio, é repassado integralmente ao hospital 

escolhido que participar do capitation. Os hospitais recebem os recursos 

independentemente de atendimentos ou não de procedimentos médicos, 
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mensalmente. 

 

A operadora não precisa ter gestão de controle e administração com o 

pagamento dos custos assistenciais de forma individualizada para cada 

procedimento médico ou de diagnóstico. O controle da sinistralidade é do 

hospital. 

 

Quaisquer empresas que queiram dar maior tranqüilidade e segurança a seus 

funcionários podem solicitar à operadora sua adesão ou participação sem 

nenhum custo.  

 

A operadora privada por seu lado, receberá uma participação de administração 

do negócio para comercializar o produto: essa quantidade de assistidos. Prevê-

se, com isso, um aumento considerável de pessoas que pertencem a base da 

pirâmide social e que agora terão atendimento à saúde, cujos resultados 

seriam observados na economia ao SUS e ao governo pelo fato de que, 

doenças que antes não eram possíveis de serem prevenidas, agora são.  

 

Por outro lado, isso será um fato, em vista do trabalho conjunto das operadoras 

com as empresas assistidas e a educação de utilização do plano de saúde. 

Serão aplicados fatores moderadores de utilização.129 Estima-se uma 

diminuição considerável de atendimentos em postos de saúde e no SUS.  

 

As moléstias de alta complexidade seriam administradas pela operadora e 

cobertas pelo SUS conforme premissas iniciais.  Essa é condição fundamental 

para que o capitation seja uma realidade. As empresas controlariam os fatores 

moderadores junto a seus empregados com cartilhas sobre o assunto 

mostrando as vantagens em se controlar o volume de consultas e exames 

através  de palestras sobre custos assistenciais de saúde e atitudes de 

                                                 
129 Fatores moderadores são quantitativos de consultas e exames ou participação financeira do 
usuário no pagamento dos procedimentos, quando o limite ultrapassa o previsto. O fator 
moderador inibe o uso exagerado de consultas e exames desnecessários. Normalmente, o RH 
da própria empresa ou Departamento Pessoal, controla tais níveis de utilização com o objetivo 
de não causar aumentos significativos na sinistralidade do plano coletivo, fato que prejudicaria 
a empresa em sua renovação do contrato de plano de assistência médica de seus funcionários 
no vencimento. 
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prevenções de doenças. 

 

Criar as formas de compartilhamento entre o público e o privado, suas 

regulações e necessidades de economia no setor público é a chave desta 

proposição.  

 

O privado, com toda a experiência adquirida nos últimos anos nas áreas de 

saúde, novas formatações operacionais, adaptações e administração será o 

colaborador nessa empreitada e ainda ganhará receitas com seu trabalho. 

Esse é o  grande debate e reflexão.  

 

É possível desmistificar que saúde às classes menos favorecidas é problema 

exclusivamente do governo.   Não é bem assim. O que acontece na prática de 

nossas dificuldades, em primeiro lugar, é o tamanho de nosso País, que gera 

falta da agilidade do setor público, que por outro lado o setor privado possui 

bastante desenvolvida e de forma regionalizada, após todos esses anos de 

operações assistenciais, relações com o governo e a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar.   

 

É a hora de o setor privado partilhar a experiência adquirida nesses anos e  

disponibilizá-la à administração governamental, sem favores, pois o resultado 

será positivo para toda a sociedade e, dessa forma, se auto-sustentar ao longo 

dos próximos anos, sempre abertos a inovações e a possibilidade de melhorar 

o atendimento. 

 

Uma das vantagens para se cristalizar o assunto em questão é que o sistema 

de saúde empresarial brasileiro ou sistema de saúde suplementar  ainda é 

muito jovem e necessita de inúmeros ajustes de caráter regulador, contudo, 

está montado, estruturado e dotado de equipamentos e profissionais do mais 

alto nível.  Em compensação o sistema de saúde público está regulado, porém 

é muito ineficiente.   

 

É mais fácil moldar o sistema empresarial de saúde suplementar enquanto 

jovem e sem vícios.  O momento talvez esteja próximo. Que hospital não 
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gostaria de ter a garantia de um “capitation” cada vez maior a cada mês?  

 

Que hospital não gostaria de saber que as internações de alta complexidade 

seriam cobertas pelo SUS mediante o envio, via operadora e devidamente 

glosada, da fatura baseada na tabela da associação médica brasileira - 

AMB130, TUNEP131 ou outra a ser consensualmente definida?  

 

Que hospital não gostaria de saber que as micros, pequenas e as médias  

empresas que controlam a utilização do plano, tem cartilhas de educação de 

utilização e fatores moderadores no contrato ? 

 

Há argumentos de que a fraude poderia aumentar, todavia nos casos de alta 

complexidade ela é muito difícil de ser executada tendo em vista as 

possibilidades de se controlar quem foi o usuário, pois todos os procedimentos 

de alta complexidade são passíveis de protocolos hospitalares.132

 

Além disso, haverá um “gatekeeper” natural nas pequenas e médias empresas, 

relativamente a uma utilização sem controle do plano na forma já explicada de 

fatores moderadores de utilização, pois isso afetaria o grau de sinistralidade, 

prejudicando toda a comunidade da empresa instituidora do plano capitation. 

 

Em ambos os casos do “capitation” para as PME’s  ou “PDC” para 

associações, serão necessários os auxílios de assistência farmacêutica. 

Consideramos que isso é um detalhe como outros, os quais poderão ser 

formatados futuramente, caso seja possível executar essas duas  estratégias 

citadas. Todo o “start” deverá ser dado pela ANS. 

 

Neste ponto, devem então ser refletidas as ações da ANS - Agência Nacional 

de Saúde Suplementar não só pelo que já fez, mas também pelo que poderá 

fazer para desenvolver a saúde suplementar no Brasil.  
                                                 
130 Tabela da Associação Médica Brasileira - AMB.  Há tabelas dos anos de 1990, 1996 e 
outras. 
131  Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP. 
132 O Protocolo Hospitalar é um manual passo a passo de todos os procedimentos médicos 
possíveis, inclusive com intercorrências, num determinado tipo de situação de internação ou de 
ambulatório, onde são previstos todos os custos por antecipação.  
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Da forma e no ritmo como desenvolve as atividades atualmente, a ANS tornar-

se-á, ao longo do tempo, um órgão apenas regulador e não participativo dos 

problemas que mais comprometem todo o setor: aumento da massa de 

usuários, comportamento passivo ou contemplativo, novas estratégias e  falta 

de recursos.  

 

Trabalhando assim, pontualmente com cada operadora apenas, a ANS saberá 

sempre com muito atraso, ou nunca terá em mãos, os números que  precisam 

ser analisados detalhadamente para tomar decisões amplas e de macro-saúde, 

conforme exige todo o sistema suplementar.  

 

Tais objetivos não podem ficar distantes da ANS. A palavra “complementar” em 

sua definição e no caso da Agência Nacional de Saúde Complementar, deve 

contemplar outras atitudes mais amplas. 

 

O órgão que participa como cobrador das empresas operadoras de saúde é o 

SUS, que nada repassa às operadoras.  Não sendo um parceiro delas. Isso  é 

antagônico e não pode continuar. 

 

O SUS cobra atendimentos efetuados por ele de pessoas que possuem planos 

de saúde. Isso é feito pelo número do C.P.F. do beneficiário. Ora, se alguém, 

de forma suplementar, opta por ter um plano de saúde, deveria, também, ser 

reembolsado ou deveria ser menor a sua carga de pagamento ao I.N.S.S., pois 

está pagando pela sua saúde duas vezes.   

 

O INSS e  a ANS são vias de uma só mão. É preciso repensar o assunto. 

Quem paga um plano de saúde, está economizando ao governo, 

conseqüentemente deveria ter desconto no pagamento ao INSS.  

 

Essa é mais uma reflexão adicional sobre o assunto que envolve, na folha de 

pagamento, desconto de um valor, via empresa, de um plano de saúde para 

capitation, por exemplo, e outro desconto relativo ao INSS para atendimento no 
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SUS.  Poderia haver um desconto na parcela do INSS, na medida em que a 

empresa tem o capitation para seus funcionários, embora tais proposições não 

façam parte das premissas já mencionadas. Muitas outras reflexões de caráter 

operacional e administrativo poderão ser formatadas.  

 

Elas não fazem parte das premissas iniciais, todavia, demonstra que, se a 

saúde brasileira desejar crescer, um órgão, maior que a ANS ou menor de seu 

apêndice administrativo, será necessário para gerir todos os aspectos 

operacionais, administrativos e financeiros dessas situações. 

 

Em artigo publicado na sessão Opinião de O GLOBO, edição de 28 de 

fevereiro de 2000,  já se perguntava - naquela época - quem seria o 

responsável pela situação do Sistema de Saúde brasileiro e enfatizava-se que: 

“ ..... O primeiro passo é sem dúvida a consciência de que as mudanças são 

necessárias e urgentes.” (grifo nosso). 

 

A ANS deverá ser o órgão que intermediará essas mudanças, fechando um 

círculo de “recursos/fiscalização/serviços”, mas será necessário mudar 

radicalmente o posicionamento pontual dessa Agência em relação à  

população, pois, os volumes financeiros poderão mudar drasticamente. 

 

Nos Estados Unidos, os serviços com saúde chegam a quase 15% do Pib e há 

um compartilhamento entre o público e o privado, principalmente aos idosos e 

aos menos favorecidos. Não é o caso do Brasil que tem uma situação de saúde 

que pouco se aproxima da dos americanos. (vide tabelas XI e XII). 
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Tabela XI 

 

Gastos com Saúde - como % do PIB Americano 

 

                       Anos                                                     Percentual 

 

                       1950                                                          4,5 % 

 

                       1960                                                          5,3% 

 

                       1970                                                          7,1% 

 

                       1980                                                          8,9% 

 

                       1990                                                        12,2% 

 

                       2000                                                        13,4% 

 

Fonte:  The Economics of Health and Health Care 
Folland, Goodman, Stano. 
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Tabela  XII 
 

Gastos com Saúde - % do PIB 
               
              País                           1960             1980             1997 
 
            Áustria                           4,4                7,9                7,9 
            Bélgica                          3,4                 6,6               7,6 
            Dinamarca                    3,6                 6,8                7,7 
            Finlândia                       3,9                6,5                7,3 
            França                           4,2                7,6                9,9 
            Alemanha                      4,3                8,1              10,4 
            Grécia                            2,4                3,6                7,1 
            Islândia                          3,3                6,2                8,0 
            Itália                               3,6                7,0                7,6                                                  
            Suécia                           4,7                 9,4                8,6 
            Suíça                             3,3                 7,3              10,2 
            Reino Unido                 3,9                 5,6                6,7 
            Luxemburgo                  -                   6,2                7,1 
            Holanda                        3,8                 7,9                8,5 
            Noruega                        3,0                7,0                7,4 
            Portugal                         -                   5,8                8,2 
            Espanha                       1,5                 5,7                7,4 
            Brasil                             -                    -                    2,1 
 
Fonte: OECD HEALTH - 1998 E SIAPI/SIDOR 
 
 

Num sistema, conforme a proposição, em que as operadoras, cada qual, 

considerando seu faturamento, dentro de sua proporcionalidade de 

atendimento aos seus usuários clientes normais pagantes,  possam participar 

com certo percentual junto a outras massas da população, via empresas, 

através do Capitation (Estratégia 1- PME’s)  ou na forma de cadastro PDC - 

(Estratégia 2),   atendendo a essas populações de forma justa e digna, será 

possível detectar e resolver os problemas crônicos de saúde de grande parte 

dos brasileiros.  

 

Com isso, teremos um atendimento com performance de plano particular, com 

eficiência privada e olhos do setor público, prevenindo-se enfermidades e, 

conseqüentemente, economizando ao governo e a sociedade, milhões de 

reais.   
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Por que hospitais com  padrão de excelência de atendimento e operadoras de 

saúde como Bradesco, Sul América, Amil, Intermédica, Unimeds  além de 

outras de regiões como Sul, Sudeste, Nordeste por exemplo, não podem 

administrar e acrescentar ao seu trabalho operacional, mais  consultas, 

atendimentos ambulatoriais às PMEs empresas cadastradas em capitation as 

quais detêm funcionários que não podem adquirir um plano de saúde em 

condições normais?   E por que não poderiam fornecer parte de sua estrutura 

para um atendimento àqueles que não tem carteira assinada, mas têm vínculos 

sérios com a sociedade e com isso  aumentar a quantidade de usuários? 

 

Aparentemente, não existe saúde de pobres e saúde das elites, afinal todos 

querem a cura, bom atendimento e dignidade. O dinheiro do rico ou do pobre é 

exatamente igual.  

 

Por que então essa dicotomia drástica na saúde geral, no caso SUS  e da 

saúde de elite, no caso as operadoras?  Existe saúde particular e saúde 

pública? A situação é exatamente a mesma, quando se trata da saúde das 

pessoas. Todos são seres humanos e todos terão sempre as mesmas doenças 

e os mesmos tratamentos. Em qualquer classe social as pessoas têm gripes, 

glaucoma, diabetes, necessitam de diálise, têm câncer e uma infinidade de 

outras enfermidades. 

 

Quanto aos meios para se conseguir tal objetivo, necessário será definir a 

participação proporcional de cada um dos  operadores, as tabelas a serem 

utilizadas, a forma contábil de movimentação dos recursos, os prazos de 

recebimento, a área geográfica de abrangência, a criação de um programa de 

esclarecimento às empresas, funcionários e a população em geral através da 

mídia. 

 

Será necessário, também, esclarecer a sociedade acerca da disponibilidade 

desses novos serviços, projetar os orçamentos financeiros, criar o órgão 

centralizador dos recursos a serem repassados,  estabelecer tabelas para 

pagamento dos procedimentos médicos e hospitalares de alta complexidade e 
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iniciar a operação começando pelo “capitation” de forma gradual e modesta.  

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar informa que existem 2.277 

Operadoras registradas, mas não informa quantas estão funcionando de fato, 

omitindo esse dado das pessoas interessadas no assunto. Supõe-se não existir 

mais do que 1700 Operadoras em funcionamento, ou seja, 1000 a menos 

daquelas existentes em 1998 por ocasião da publicação da Lei 9656/98.  

Foram  eliminadas em 2006, 140 operadoras que não deram as informações à 

ANS de suas operações e de interesse no registro definitivo até dezembro de 

2005. 

 

Assim mesmo, esse grupo é grande. São 1.700 operadoras de saúde em todo 

o País, empresas particulares e outras que, naturalmente, serão criadas - com 

certeza pequenas - ao longo do tempo, pulverizando toda essa massa de 

consultas, exames, internações para milhões de pessoas, com atendimento 

particular, digno e de forma  estratificada, sob as vistas do governo. Com 

certeza, haverá  mais eficiência e economia para os governos, federal, estadual 

e municipal. 

 

Vejamos alguns dos números das operadoras. Hoje 18% da população 

brasileira, ou 27 milhões de pessoas, aproximadamente, tem planos de saúde. 

A ANS informa que 34% delas tiveram prejuízo em 2003, 28% tiveram 

rentabilidade patrimonial negativa e 38% faturaram menos em 2003 em 

comparação com 2002.133  

 

O Brasil tem, atualmente, por volta de 185 milhões de habitantes, ou seja, se 

retirarmos os 27 milhões já descritos, sobra uma população que depende dos 

serviços públicos de saúde (SUS) de 159 milhões. Desses, uma parte, 

empregados de pequenas, micro e médias empresas com carteiras 

profissionais assinadas poderão ser atendidos nas formas  apresentadas nesse 

estudo, pelas  quase 1700 operadoras existentes e mais aquelas que poderão 

ser criadas, dentro de critérios a serem regulados pela ANS  e sempre com 

                                                 
133 Site de informações estatísticas da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
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participação orçamentária do SUS nos casos de doenças de alta 

complexidade, ou seja, tudo muito bem controlado. 

 

Isto não quer dizer que todos estão perfeitamente cobertos de todos os 

procedimentos médicos, cirúrgicos ou ambulatoriais,  possíveis de acontecer a 

alguém, pois existem as mais variadas situações: desde aqueles que só 

cobrem parte das moléstias, outros só cobrem hospitalizações, outros apenas 

procedimentos ambulatoriais, ou seja, estima-se que apenas 7 milhões, de fato, 

têm uma cobertura razoável, pois não se pode esquecer que há ainda milhares 

de contratos antes da Lei 9656/98. 

 

É claro que todos os aspectos gerenciais e jurídicos de projeto com tal 

magnitude deverão ser desenvolvidos  sob sérias disposições de gestão, com  

responsabilidades e controle de ambas as partes e passíveis de cassação, 

multas  e outros dispositivos que serão pormenorizados em projetos definitivos 

para possível aplicação e cristalização.  

 

Inicialmente, esse projeto poderia ser por adesão das operadoras e sob a 

supervisão da ANS e apoio do SUS.  Posteriormente, após amadurecimento e 

funcionamento, por meio de normativas, poderá ser compulsória com 

contrapartida de bônus pelo crescimento do número de usuários e, num breve 

futuro, através de mudanças próprias na legislação, de renúncias fiscais em 

escala crescente a favor das operadoras. 

 

Muitos desejam regras para quaisquer situações; outros querem liberdade para 

desenvolver suas empresas e seus planos em segmentos específicos. Há 

inclusive, profissionais do ramo que defendem a possibilidade de criação de 

planos de saúde específicos, tais como, planos somente para as possibilidades 

de câncer ou transplantes. É a democracia da saúde; quem sabe, isso poderá 

acontecer no futuro... 

 

Após esses anos e depois da Lei 9656/98 a experiência tem demonstrado que 

atualmente a saúde empresarial está muito melhor para o público em geral do 

que no passado, pois há muitas coberturas obrigatórias que antes da lei não 
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existiam, todavia há muito por fazer.  

 

Se uma nova formatação atingir a alguns poucos milhões, as mudanças 

estarão no caminho correto. Se cada operadora tiver mais 1000 expostos no 

sistema de capitation - PME’s e no PDC,  na sua estrutura, e entenda-se como 

exposto a pessoa que poderá ser atendida algum dia, num certo prazo, 

teremos um aumento de mais 2.000.000 de expostos que estarão seguros e 

bem atendidos.  

 

As possibilidades são maiores quando sabemos que há operadoras no Brasil 

com mais de 1.500.000 de beneficiários pagantes de forma normal. Essas 

estruturas não podem ser ignoradas.  

 

O futuro reserva grandes possibilidades, no Brasil, para a atividade da saúde 

empresarial. Surgirão grandes hospitais que substituirão até as próprias 

operadoras. Muitas fusões ainda acontecerão de operadoras e hospitais e os 

resseguros134 serão uma grande arma contra os custos nas doenças de alta 

complexidade. No ramo de saúde os resseguros ainda são de pouca aplicação. 

 

É preciso dar espaço a novas empresas re-seguradoras para que o mercado 

de Saúde desenvolva criatividade e deixe as soluções prontas de outros países 

de lado. É preciso refletir sobre o que aí está e criar outros mecanismos mais 

eficientes. 

 

Nenhuma formatação empresarial de saúde no mundo é estável e todas 

deverão sofrer grandes modificações nos próximos 10 anos. As mudanças são 

inexoráveis. Os meios de comunicação, cada vez mais, exigem maior 

velocidade e dignidade no atendimento à saúde e criticam a falta de respeito às 

populações no mundo inteiro.  

 
                                                 
134 No ramo de saúde os desequilíbrios financeiros são freqüentes. O resseguro é mencionado 
como seguro das seguradoras. É uma operação onde uma seguradora ao assumir riscos 
superiores à sua capacidade financeira, transfere parte desse risco a uma resseguradora com 
o objetivo de diminuir sua responsabilidade de um risco considerado excessivo para ela. O 
resseguro no Brasil é monopólio exercido pelo IRB - Instituto de Resseguros do Brasil, criado 
em 03/04/1939. 
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Os modelos do futuro serão aqueles que trabalham e acreditam no “Managed 

Care”. 135 As portas de entrada para as mudanças serão os fatores de 

moderação que dependem muito da educação da própria população e uma 

gestão médica, de prevenção, gestão de doenças, revisão da utilização, 

revisão do uso e dos protocolos médicos nos hospitais. Não será possível se 

pensar em hospitais sem protocolos.  

 

A tele-medicina será uma realidade, tendo em vista a internet, a televisão via 

internet com canais específicos dos próprios hospitais para acompanhamento 

de muitas enfermidades.  

 

A popularização da Internet vai alterar as práticas de prestação de serviços de 

saúde em todos os elos da cadeia de valores que compõem esse setor, pois   

deverá gerar produtos compatíveis e mais criativos. Há que se reduzir custos e 

agregar diferenciais fazendo-se uma medicina multidisciplinar com 

procedimentos tais como: acompanhamento diário de clientes on-line com 

problemas de diabetes, hipertensão, para evitar males maiores como 

internações, fazer monitoramento de doenças via Home-Care. 136

 

 Quanto a tele-medicina, dentre os seus benefícios está a possibilidade de 

levar assistência médica com rapidez aos lugares mais longínquos. Para 

alguns especialistas, a aplicação mais imediata da tele-medicina é o correio 

eletrônico. Ele proporciona, por exemplo, a troca de informações entre um 

médico rural e um hospital tutor, localizado em um grande centro do País, com 

agilidade e eficiência. 

 

Fóruns sobre o futuro da medicina já expõem sobre o novo tipo de atendimento 

na área de saúde que a tecnologia possibilitará, aproximando os serviços 

médicos do paciente, onde quer que ele esteja. "90% das necessidades da 

Tele-medicina serão supridas pela Internet, que permite, por exemplo, que um 
                                                 
135 Ações gerenciadas de mudanças no comportamento do mercado e de seus atores. 
136 O Home-Care é bem abrangente como tratamento. Trata-se de cuidar do paciente em sua 
residência. Significa atendimento de enfermagem ambulatorial ou internação domiciliar durante 
24 horas, se necessário. 
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médico especialista acesse, em qualquer lugar do mundo, o prontuário do 

paciente, verificando o laudo de exames ou funções vitais."137

 

A utilização da tele-medicina tem, também, como vantagem, segundo o diretor 

e coordenador médico desses projetos do Instituto de Cardiologia do Triângulo 

Mineiro, Roberto Botelho, uma redução de investimentos. "Interligar um 

computador à Internet é muito mais barato do que montar uma unidade 

hospitalar", afirma. Implantação do chip de controle sob a pele também é 

elemento futuro. Ele cita como exemplo os Estados Unidos, que economizaram 

30% dos gastos públicos com saúde depois de promoverem a integração das 

informações hospitalares 

 

Consultas domiciliares, sorteios para lazer para quem se monitora com 

regularidade e promoção de estudos para pacotes hospitalares para não haver 

surpresas tanto para a operadora, como para o cliente são opções 

complementares no futuro da saúde.  

 

Isso será uma realidade brevemente. Cada hospital terá o seu próprio  

"http://www.hospital.com.br" com seu canal de TV-internet para que o cliente 

acesse diariamente ou semanalmente do computador de sua casa para fazer o 

seu monitoramento. Será a tecnologia a favor da saúde das pessoas, 

diminuindo custos e aumentando as possibilidades do acesso à cidadania para 

milhões de pessoas. 

 

Assim, podemos afirmar que essa medicina como conhecemos hoje, industrial, 

será substituída pela medicina da era da informação. 

 

Finalmente, confirma-se que essas reflexões continuam, pois no passado, no 

9.° congresso das operadoras,138 patrocinado pela ABRAMGE, foram 

levantados e discutidos alguns importantes itens, tais como: 
                                                 
137 Roberto Botelho - Coordenador médico dos projetos de tele-medicina do Instituto de 
cardiologia do Triângulo Mineiro. 
 
 
138 Congresso de 2001 - “Estratégias para o crescimento sustentado” - Realização Abramge em 
22 e 23 de novembro de 2001 - Hotel Inter-Continental - Rio de Janeiro - RJ. 
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“...É necessário e urgente desenvolver produtos para a população de renda 

mais abaixo daquela a que estamos acostumados a operar como planos de 

saúde... 

 

...Como fornecer mais cuidados à saúde para o máximo de pessoas possíveis? 

 

...Como financiar o Sistema ?  

 

...Quem ganha com a saúde? é a indústria farmacêutica? é a indústria do 

fumo? São as seguradoras? São as operadoras ? Quais outras ? 

 

...Como estabelecer diretrizes e controle ? 

 

...Qual a melhor forma de gestão ? 

 

...O mercado de mais de 100 milhões de pessoas no Brasil existe de fato? 

 

...O Capitation seria uma alternativa ?  

 

...Será possível atender as pequenas, micro e médias empresas de até no 

mínimo, por exemplo, com 5 funcionários? 

 

...Será possível um multi-patrocínio para saúde dos funcionários de pequenas 

empresas?... 
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Anexo I 
 

GLOSSÁRIO DE SIGLAS 
 
ACS 
Agentes Comunitários de Saúde 
 
Aids 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
 
AIH 
Autorização para Internação Hospitalar 
 
AMS 
Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária  
 
ANS/MS 
Agência Nacional de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde 
 
Anvisa/MS 
Agência Nac. de Vigilância Sanitária do Min. da Saúde 
 
Apac 
Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade e Alto Custo 
 
BCG 
Bacilo de Calmette e Guérin (vacina contra a tuberculose) 
 
Bemfam 
Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil 
 
BPA 
Boletim de Produção Ambulatorial 
 
CAT 
Comunicação de Acidente do Trabalho 
 
Cenepi/Funasa 
Centro Nacional de Epidemiologia da Fund. Nac. de Saúde 
 
CGPRH/SPS 
Coordenação Geral de Políticas de Recursos Humanos da Secretaria de 
Políticas de Saúde 
 
CID-10 
Classificação Internacional de Doenças, 10a revisão 
 
CN-DSTs/Aids/MS 
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Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids do 
Ministério da Saúde 
 
Conasems 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
 
Conass 
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 
 
CPO-D 
Dentes Permanentes Cariados, Perdidos e Obturados aos 12 Anos de Idade 
 
DATAPREV/MPAS 
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social  
 
DATASUS/MS 
Departamento de Informática do SUS  
 
DN 
Declaração de Nascido Vivo 
 
DO 
Declaração de Óbito 
 
DP 
Despesa Pública 
 
DTP 
Vacina Tríplice Bacteriana (contra difteria, coqueluche e tétano) 
 
DSTs 
Doenças Sexualmente Transmissíveis 
 
ESB 
Equipe de Saúde Bucal 
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