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A saúde suplementar é um 
bem de alto valor agrega-
do e desejado tanto por 

trabalhadores interessados nesse 
serviço essencial quanto por em-
pregadores que usam esse produ-
to para reter talentos e aumentar 
a produtividade da companhia. 
Uma pesquisa do Ibope, de 2015, 
mostra que o plano de saúde é o 
terceiro item mais almejado pela 
população, atrás apenas de edu-
cação e casa própria. No levanta-
mento, a assistência à saúde pri-
vada foi considerada por 75% dos 
entrevistados como serviço satis-
fatório ou muito satisfatório. Os 
resultados mostram que os planos 
são elementos-chave na estrutura 
de saúde do Brasil e que, para a 
maioria dos beneficiários, têm 
prestado atendimento adequado. 

Diante desse quadro, seria inima-
ginável pensar que tal produto es-
teja em crise. Os dados da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) e das próprias operadoras 
apontam para forte retração de 
mercado, com prejuízos anuais. 
Os problemas do setor somam-se, 
ainda, à crise econômico-financei-
ra que está impactando o país. A 
evasão de consumidores se con-
centra na modalidade de planos 
coletivos – empresarial e por ade-
são –, seguindo a curva crescente 
de desemprego, que já afeta 7,5% 
da população economicamente 
ativa. O resultado dessa conjun-
tura foi a perda de 1,6 milhão de 
beneficiários em um ano. Nessa 
velocidade, ao fim de 2016, o setor 
terá menos 2 milhões de consumi-
dores – retração de 5% em compa-

Dilemas para um 
sistema de saúde 
suplementar possível
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ração a 2015. Outro sinal negativo 
é o número de operadoras médi-
cas ativas. Em 2011, eram 1037; em 
2016, 800 – queda de 6,4% apenas 
no último ano, quando 55 empre-
sas desse tipo fecharam as portas. 

Contudo, não se pode pôr a culpa 
do atual momento dos planos de 
saúde apenas no panorama econô-
mico e político do país. Questões 
do próprio setor explicam essa 
situação: incorporação contínua 
de tecnologias; procedimentos e 
eventos em saúde sem uma análi-
se criteriosa de custo e eficiência; 
inflação médica em alta; forte re-
gulação estatal; crise financeira; 
falta de gestão adequada do mer-
cado de órteses, próteses e mate-
riais especiais (OPME); crescente 
judicialização do setor; e pressões 
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legislativas para adotar mais pro-
dutos de forma direta, sem discus-
são com as entidades técnicas le-
gais. O conjunto desse imbróglio 
impõe ao setor suplementar um 
cenário assustador, no qual, a cada 
dia, os gestores de planos preci-
sam tomar decisões mais difíceis 
para evitar a sangria do sistema. 

Diferente de outros segmentos da 
economia, a área da saúde tem o 
fenômeno da incorporação cons-
tante de novas tecnologias, sem 
implicar substituição natural de 
procedimentos preexistentes. Ou 
seja, ao se incluir, por exemplo, 
um método de diagnóstico de 
doença por imagem, mais mo-
derno, as técnicas anteriores, na 
maioria dos casos, continuam 
sendo usadas. Dessa forma, exa-
mes se sobrepõem, encarecendo 
o custo da assistência. A pressão 
contínua por absorção de tecno-
logias – com menor tempo de 
avaliação de eficiência e impacto 
– está cada vez maior. 

Tais inovações afetam diretamen-
te a inflação médica, que foi de 
19,2% em 2015, segundo a Varia-
ção de Custo Médico-Hospitalar. 
Esse resultado é quase o dobro do 
IPCA do mesmo período. O cres-
cimento das despesas assistenciais 
sobe em ritmo mais acelerado do 
que os reajustes autorizados pela 
ANS – o último foi de 13,57%, nes-
te ano. Mesmo em crise, o Brasil é 
um caso único, no qual os custos 
de saúde não diminuem quando 
há retração de atividade econômi-
ca, o que demonstra como o mer-
cado local precisa ser aperfeiçoa-
do. Fatores estruturais estimulam 
a expansão dos custos mesmo em 
ambiente recessivo, como no atual 

modelo de pagamento das opera-
doras a prestadores de serviços de 
saúde. O mercado pratica a cha-
mada “conta aberta”, ou fee for 
service – pagamento por procedi-
mentos –, o que estimula o des-
perdício e a ineficiência, de modo 
a “inflar” a conta hospitalar. 

Outro fator que exerce pressão 
monstruosa sobre os custos são 
as OPME, apesar de avanços re-
centes na legislação. A evolução 
tecnológica nessa área tem sido 
vertiginosa, principalmente em 
algumas especialidades como or-
topedia, cardiovascular e cirurgias 
minimamente invasivas ou robóti-
cas. O direcionamento indevido a 
fornecedores impossibilita a com-
pra de dispositivos pelo melhor 
preço, tanto pelo hospital quanto 
pela operadora. Os valores desses 
materiais, isoladamente, corres-
pondem a aproximadamente 10% 
do sinistro total das operadoras 
e em torno de 20% dos gastos em 
internações, o que demonstra a 
importância do item na compo-
sição dos custos em saúde. O te-
ma gera conflitos entre usuários, 
prestadores e operadoras, em ra-
zão da assimetria de informações, 
concentração de distribuidores 
e alta especialização necessária à 
escolha dos materiais mais ade-
quados, além do elevado custo de 
transação de cada pedido. 

Vale destacar ainda a judiciali-
zação da saúde privada, prática 
cada vez mais comum e que cus-
ta, anualmente, às operadoras 
a exorbitância de R$ 1,2 bilhão. 
As decisões de Justiça resultam 
em gastos com produtos que, 
em 90% dos casos, não possuem 
prescrição adequada. Ademais, 
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70% não compõem o Rol de Pro-
cedimentos e Eventos em Saúde 
da ANS e 30% não têm sequer 
registro na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Essas cifras não previstas influen-
ciam diretamente a operação do 
sistema, que é fortemente regula-
do por regras rígidas a reajustes, 
sofre imposição de um sistema de 
penalidades desproporcional e, 
ainda, tem revisões anuais para 
inclusão de procedimentos e in-
corporações tecnológicas. 

Sem poder se autogerir finan-
ceiramente em razão da regula-
ção pesada e, ao mesmo tempo, 
pressionado por todos os lados 
– usuários, prestadores e os po-
deres executivo, legislativo e judi-
ciário – a entregar cada vez mais 
produtos, além dos desembolsos 
crescentes e da perda elevada de 

carteiras de clientes em razão da 
crise, o setor só detém uma saí-
da: acabar ou se reinventar, pois 
a conta simplesmente não fecha. 
Entre 2014 e 2015, o gasto total do 
sistema foi de R$ 134 bilhões. Nos 
primeiros cinco meses de 2016, as 
despesas já alcançaram R$ 50 bi-
lhões, um recorde para a área. 

O sistema de saúde suplementar 
está cercado e sem ponto de es-
cape. A frase mais emblemática 
do setor é também o dilema que 
precisamos enfrentar: “saúde não 
tem preço, mas medicina tem 
custo”. Trata-se de um impasse, 
com duas opções de saída anta-
gônicas e ambas igualmente ina-
ceitáveis: ou a saúde tem custo 
– portanto, tem limites – ou é 
universal. Não podemos conti-
nuar no modelo atual, que se ofe-
rece à universalidade e se limita 

pelo preço. É hora de definir qual 
saúde é possível. Pensamos que a 
saúde viável deve passar necessa-
riamente pela participação efeti-
va do beneficiário; por uma polí-
tica de flexibilização da regulação 
do setor privado; forte gestão de 
processos focada na transparên-
cia, eficiência e eficácia do siste-
ma de saúde; arcabouço legal que 
impeça atravessamentos políticos 
e ponha limites na judicialização 
do setor; sistema de dados de saú-
de integrado, com verticalização 
da informação; e, por fim, avan-
ços na horizontalização, ao per-
mitir planos acessíveis às diversas 
faixas de renda da população. 
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