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Os planos e seguros 
de saúde e as 
expectativas sociais

MarCio Serôa de araUJo CorioLano

o mercado privado de saúde no Brasil tem cumprido papel 
relevante para a sociedade, atualmente permitindo o aces-
so de cerca de 62 milhões de pessoas a um cuidado médico 

e dental atualizado e qualificado. Estima-se que esse mercado, su-
portado por mais de 1.400 empresas de planos de saúde, destine anu-
almente algo em torno de R$ 74 bilhões para a indenização de con-
sultas e tratamentos médicos e odontológicos de todas as naturezas. 
O parque industrial de atendimento direto, constituído por fir-
mas de diagnósticos, tratamentos e internações, é vasto e espe-
cializado, observando crescimento consistente com o aumento 
da demanda. A montante da cadeia produtiva do setor, o País 
também conta com expressiva capacidade instalada de indústrias 
farmacêuticas, de equipamentos e de materiais médicos. O elevado 
volume de importações de medicamentos e materiais de última 
geração demonstra o dinamismo e atualização tecnológica de um 
dos segmentos mais complexos da economia.

A despeito dessas virtudes do mercado privado de saúde, observa- 
se uma incompreensão social crônica com o seu desempenho. Já 
decorridos mais de doze anos desde a edição do aparato legal que 
disciplinou amplamente o setor e que propiciou as condições para 
a criação, logo em seguida, da sua agência reguladora e fiscalizado-
ra, ainda são frequentes as críticas estampadas duramente na mídia. 

23

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO



As demandas dos consumidores 
concentram-se na dificuldade de 
acesso a procedimentos médicos 
que não estariam sendo cober-
tos pelos contratos de planos de 
saúde e nos aumentos das men-
salidades. O noticiário é marca-
damente emocional e tem contri-
buído muito pouco para lançar 
alguma luz sobre razões econô-
micas subjacentes às críticas, par-
ticularmente sobre os binômios 
quantidade-custo e custo-preço.

Os fundamentos econômicos dos 
planos e seguros de saúde em nada 
se diferenciam daqueles do seguro 
em geral. A demanda dos consu-
midores é pela proteção contra 
um risco: o de serem acometidos 
por doenças ou vitimados por aci-
dentes que levem a um tratamen-
to médico. O risco é coberto por 

um contrato, que fixa condições, 
limites e preços. A oferta é feita 
por empresas legalmente autori-
zadas e que devem demonstrar, ao 
órgão regulador, a sua capacidade 
econômica e financeira de honrar 
os compromissos assumidos com 
os consumidores.

Já o preço do contrato – no caso, 
as mensalidades – é obtido com 
base em dois atributos fundamen-
tais do cálculo atuarial: a experi-
ência estatística – em uma popu-
lação determinada – dos custos 
dos procedimentos e tratamentos 
médicos sob cobertura (severida-
de) e a experiência estatística da 
quantidade registrada de cada um 
desses procedimentos e tratamen-
tos (incidência). A experiência 
estatística é variável com a idade, 
hábitos e local de moradia, entre 

outros atributos que também são 
levados em conta nos cálculos 
atuariais. Os preços são calcula-
dos conforme faixas etárias, sexo, 
regiões de incidência dos trata-
mentos e assim por diante. Obti-
do o prêmio de risco (custo) do 
plano, o prêmio comercial (preço; 
mensalidade) agrega valores das 
despesas com a operação dos pla-
nos, a sua colocação no mercado e 
a margem de lucro.

Comparemos os seguros de saúde 
com outros ramos do seguro. Di-
ferentemente do seguro de vida, 
não há um “capital segurado” a 
honrar, mas sim a cobertura de 
despesas médicas sem qualquer 
limite de valor. Com relação aos 
outros ramos denominados “não 
vida” – propriedades e automó-
veis –, o contrato de planos de 

A despeito das virtudes 
do mercado privado de saúde, 

observa-se uma incompreensão 

social crônica com o seu desempenho.
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saúde também apresenta a sin-
gularidade de ser por prazo in-
determinado. Assim, o valor do 
prêmio (mensalidades) do segu-
ro de saúde deve ser atualizado 
periodicamente. E a atualização 
das suas mensalidades não pode 
vincular-se a um índice financeiro 
qualquer, tal como na atualização 
dos prêmios do seguro de vida, 
que visa unicamente a preservar o 
valor do capital segurado prede-
terminado contratualmente.

Em resumo, como o valor se-
gurado dos seguros e planos de 
saúde é ilimitado e o contrato é 
por tempo indeterminado, o ín-
dice de atualização periódica do 
prêmio somente pode ser obtido 
pela apuração da variação dos 
custos das coberturas contrata-
das. Não sendo assim, e caso seja 

utilizado um índice financeiro 
para a correção da mensalidade 
(índice geral de preços, como o 
IGP-M), o consumidor estará 
sendo prejudicado se a apuração 
desse índice resultar superior à 
variação de custos médicos. Se re-
sultar inferior, a empresa é quem 
estará sendo prejudicada pelo 
descasamento entre as receitas 
auferidas (prêmios) e as despesas 
incorridas (custos médicos).

A dinâmica de custos do mercado 
privado de saúde também possui 
diferenças substantivas compara-
tivamente a outros mercados de 
bens e serviços. Do lado da de-
manda, o aumento da longevida-
de e a crescente consciência com 
respeito aos cuidados pessoais 
com a saúde exercem forte pressão 
sobre as quantidades consumidas, 

além da influência do marketing 
de produtos de saúde que po-
voa semanalmente as revistas de 
maior tiragem e, diariamente, a 
mídia escrita, falada e televisada. 
Pelo lado da oferta dos serviços, 
a constante inovação tecnológica, 
a amortização dos expressivos in-
vestimentos alocados para a am-
pliação e modernização das firmas 
e a prática corrente de remunera-
ção dos profissionais de saúde em 
função da quantidade de procedi-
mentos realizados são fatores que 
pressionam os custos setoriais. 
Consequentemente, os custos mé-
dicos vêm crescendo muito mais 
do que a inflação geral da econo-
mia medida por quaisquer índices 
de preços, fenômeno este, aliás, 
observado mundialmente.

A saúde é um dos elementos cons-
tituintes da natureza humana que 
provoca maior aversão ao risco 
por parte das pessoas. Por outro 
lado, a contrapartida financeira 
pela proteção contra esses ris-
cos é elevada como proporção 
do rendimento médio da popu-
lação, consumindo, no Brasil, 
parte considerável dos orçamen-
tos familiares. Dessa maneira, e 
na presença de um atendimento 
público insuficiente e deficien-
te, mas que é direito universal 

25

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO



pela Constituição brasileira, nos 
planos de saúde ocorre um fenô-
meno que no jargão securitário 
é chamado de “seleção adversa”. 
Exemplificando: considerando- 
se uma família com orçamento 
limitado, esta prefere natural-
mente selecionar para comprar 
um plano privado de saúde aque-
les que cubram maiores riscos; ou 
seja, com a maior probabilidade 
de recorrer à assistência médica. 
Essa condição é mais um fator de 
pressão de custos sobre o sistema 
privado, pela redução da capa-
cidade de diluição dos riscos na 
população assistida.

A espiral ascendente de custos 
médicos no Brasil não é uma ca-
racterística única nossa, mas tem 
afligido outros países em todo o 
mundo. Aqui, as ainda graves es-
tatísticas do rendimento médio, 
e de sua distribuição, contribuem 
para piorar as possibilidades de 
acesso da população ao mercado 
privado de saúde e para aumen-
tar a seleção adversa, em círculo 
vicioso que provoca desequi-
líbrios no sistema e que pode 
agravar-se incontrolavelmente a 
longo prazo.

Pela observação da evolução da 
severidade e incidência de proce-
dimentos médicos na população 
assistida pelo sistema privado, 
parece não estar havendo mu-
danças na expectativa dos consu-
midores. A propensão marginal 
do consumo de cuidados de saú-
de continua elevada. O número 
de consultas e exames de diag-
nóstico realizados por cada bene-
ficiário tem aumentado ao longo 
do tempo. Crescem também as 
indicações de procedimentos mé-

dicos para o diagnóstico e corre-
ção de anomalias em regime de 
internação hospitalar. Os custos 
de determinados procedimentos, 
antes não tão frequentes, sobem 
assustadoramente em função do 
avanço das técnicas de diagnós-
ticos e da utilização de técnicas, 
materiais e medicamentos cada 
vez mais sofisticados e caros.

Para os indivíduos associados aos 
planos de saúde, a visibilidade 
dos custos desse formidável apa-
rato terapêutico é praticamen-
te nula, uma vez que a imensa 
maioria dos desembolsos é feita 
diretamente pelas empresas aos 
que prestam os serviços. Pequena 
também é a sua possibilidade de 
questionar as indicações clínicas 
que lhes foram recomendadas, ou 
de buscar alternativas a elas, ten-
do presente a sua fragilidade in-
trínseca a uma situação de estres-

Boas 
iniciativas 

são promover 

campanhas 

nacionais para 

uso racional dos 

recursos colocados 

à disposição dos 

consumidores de 

planos de saúde.
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se e à assimetria de informações 
com os profissionais de saúde.

A regulação governamental do 
mercado privado de saúde não 
tem sido suficiente para equilibrar 
as condições de oferta e demanda 
no sistema. Ao contrário, a ênfase 
das políticas e práticas regulató-
rias tem sido dirigida à ampliação 
das coberturas dos contratos dos 
planos de saúde e a programas e 
projetos que visam a incrementar 
o nível de informações entre os 
agentes do segmento que, no curto 
prazo, têm aumentado os custos 
de transação das operações. Por 
outro lado, ainda subsiste o supe-
rado modelo estatal de controle de 
reajustes das mensalidades de con-
tratos individuais de adesão aos 
planos de saúde, o que contribui 
para reduzir ainda mais os graus 
de liberdade para equacionar os 
desequilíbrios que se acumulam.

Mantidas as atuais circunstâncias 
da formação e evolução dos cus-
tos do setor, é incerta a susten-
tabilidade do sistema privado no 
longo prazo. Nesse caso, não ha-
verá vencedores no jogo de soma 
zero em um setor de tamanha 
sensibilidade econômica, social, 
política, ideológica e emocional 
como o que cuida da saúde das 
pessoas. Parece imperativo, por-
tanto, que as autoridades e agen-
tes econômicos incluam em suas 
agendas um programa consensu-
al amplo de ações práticas para 
mudar as expectativas da popula-
ção quanto aos limites do atendi-
mento da saúde privada.

Sem qualquer pretensão de esgotar 
medidas de ajustes à nossa realida-
de, as expectativas sociais devem 
ser direcionadas notadamente 
para que os abusos e desperdícios 
prevalecentes no mercado privado 

de saúde sejam coibidos e reduzi-
dos. É preciso dar à sociedade o 
maior entendimento e visibilida-
de possível dos custos incorridos 
no sistema. Além disso, boas ini-
ciativas são promover campanhas 
nacionais para o uso racional dos 
recursos colocados à disposição 
dos consumidores de planos de 
saúde, criando instrumentos viá-
veis para a fiscalização de práticas 
médicas indesejadas, incentivar 
a remuneração dos profissionais 
e estabelecimentos de saúde pela 
efetividade de seus resultados e 
disciplinar a introdução de novas 
tecnologias, materiais e fármacos 
no sistema privado de saúde, en-
tre outras atitudes proativas.

Estes são, entre outros, remédios 
necessários para despertar o sen-
timento e a prática cotidiana de 
prudência nos consumidores de 
planos privados de saúde, concei-
to mais amplo e eficaz que acom-
panha o conceito estritamente 
econômico de administração de 
recursos escassos ou dispendiosos. 
Eles também devem servir para 
ajudar a reverter uma expectativa 
social reinante de que outro al-
guém deve estar pagando a conta 
que veio salgada depois de uma 
refeição abundante. Só que esse 
alguém não existe e, na ausência 
de medidas corajosas, a conta cer-
tamente deverá continuar a ser 
endereçada aos usuários. 

MarCio Serôa de 
araUJo CorioLano
Economista, presidente da 
Federação Nacional de Saúde 
Suplementar – FenaSaúde.

marcioc@bradescoseguros.com.br 
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