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Gerência de Monitoramento Assistencial - GMOA
Monitorar a prestação da assistência, estimulando o desenvolvimento de ações de promoção
da saúde e prevenção de doenças (Promoprev) e a adoção de um modelo assistencial
centrado no paciente, de forma a garantir o acesso, a continuidade e a qualidade do
cuidado e a sustentabilidade do setor, em conformidade com os produtos contratados.

• Informações
Epidemiológicas
• Procedimentos Prestados
no Setor Suplementar
• Gastos com
Procedimentos

Informação Produção
Assistencial

Promoção da Saúde e
Prevenção dos Riscos
• Linhas de Cuidado
• Políticas assistenciais
indutoras

• Construção de um
modelo assistencial mais
resolutivo e custo efetivo

Coordenação do
Cuidado
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Cenário VIGITEL 2017 Saúde Suplementar

Fatores de Risco
O Excesso de peso atinge mais da metade da população – 53,7%
17,4% da população está obesa
45,8% Prática insuficiente de atividade física (menos do que 150
min semanais)
22,3% hábito de ver televisão por três ou mais horas diárias
utilizar o computador, tablet ou celular por três ou mais horas diárias
(do tempo livre) foi de 18,9%

Sistema de Informações de Produtos - SIP
• OBJETIVO: Acompanhar a assistência prestada pelas operadoras de
planos de saúde aos seus beneficiários

• Instituído em 2001
• Normativos vigentes: RN nº 205/2009 e suas alterações e IN DIPRO nº
21/2009
• Envio trimestral obrigatório para todas as operadoras ativas, exceto
administradoras

• Principal insumo para a publicação “Mapa Assistencial”, que
apresenta o consolidado da produção assistencial do setor
suplementar

Sistema de Informações de Produtos - SIP
• Dados consolidados de Eventos Ocorridos, Beneficiários Fora de Carência e Despesa
Assistencial Líquida* para diversos atendimentos alocados no seguintes grupos:
–Consultas médicas
–Outros Atendimentos Ambulatoriais
–Exames
–Terapias
–Internações
–Procedimentos odontológicos
*Despesas referentes ao reconhecimento dos procedimentos

Dimensões do Setor de Saúde Suplementar
Atendimento Assistencial em 2017:

214,3 milhões
Consultas
ambulatoriais

55,2 milhões
Consultas em
Pronto socorro

7,9 milhões
de internações

Fonte: http://www.ans.gov.br/images/Mapa_Assistencial_2017.pdf, 12/09/2018.
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816,9 milhões
de exames
complementares

77,2 milhões
de terapias

SAÚDE SUPLEMENTAR BRASILEIRA

Características Do Setor
O modelo assistencial preponderante estimula a produção e não o cuidado e o resultado em saúde:

✓ Ausência de coordenação do cuidado prestado nos diferentes níveis de complexidade da rede
✓ Fragmentação do cuidado baseada em procedimentos (Rol de Procedimentos X coordenação do
cuidado – Saúde Mental, Alzheimer, etc )
✓ Cuidado Hospitalocêntrico
✓ Multiespecialidades médicas
✓ Polifarmácia
✓ Operadoras olham para os custos em detrimento dos desfechos em saúde
Há fragmentação da trajetória de cuidado do paciente em diferentes prestadores de serviços de saúde,
sem que haja um compartilhamento e gestão das informações necessárias entre estes atendimentos:
✓ Desperdício de informações
✓ Desperdício de procedimentos
✓ Falta de avaliação epidemiológica e demográfica da população

Cenário
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade no mundo.
De acordo com OMS as DCNT como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes
no mundo — o equivalente a 41 milhões de falecimentos.
Isso inclui 15 milhões de pessoas que morrem prematuramente, ou seja, com idade entre 30 e 69 anos. Mais de 85% dessas mortes
precoces ocorrem em países de baixa e média renda.
O aumento da ocorrência dessas doenças tem sido impulsionado por cinco fatores de risco:
• o uso do tabaco;
• a inatividade física;
• o uso nocivo do álcool;
• as dietas pouco saudáveis;
• e a poluição do ar.
“Esses fatores também agravam problemas de saúde mental, que podem se originar desde cedo. Metade de todos os transtornos mentais
começa aos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada e tratada de forma oportuna. O suicídio, por exemplo, é a segunda causa de
Fonte: https://nacoesunidas.org/oms-define-10-prioridades-de-saudemorte entre adolescentes de 15 a 19 anos”.
para-2019/

Modelo De Atenção Preponderante Na Saúde Suplementar
✓ Beneficiários que não apresentam
demanda, com baixa ou inexistência
de sinistralidade ficam fora do “radar”
da operadora.
✓ Beneficiários entram no sistema por
meio de agudização de uma DCNT ou
por uma meio de um quadro agudo.
✓ Doenças inicialmente silenciosas – em
sua maioria não estão no foco da
Prevenção
• Obesidade –
diagnóstico
• Depressão –
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principal

%

com

causa

de

incapacidade

• Hipertensão
• Diabetes
• Câncer
✓ Na grande maioria dos casos os
adolescentes não fazem parte do foco
da operadora.

PORTA DE ENTRADA:
–

Perfil da carteira conhecido

–

Todos os beneficiários no “radar da
Operadora” (utilizadores ou Não –
com o sem sinistralidade e doença
instalada)

–

Ações de PROMOPREV articulada
com a coordenação do cuidado

–

Porta de acesso de organização do
cuidado

e não

de restrição ou

impedimento de acesso
–

Atenção

Resolutiva

oportuno)
–

Organização do cuidado

(em

tempo

Modelo Assistencial e Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças
A ANS, ao longo dos anos, através de uma política indutora, vem estimulando as operadoras a repensarem a
organização da atenção prestada aos usuários por meio de uma visão ampliada da saúde:
✓ Saindo do modelo de atenção centrado na doença para um modelo com práticas cuidadoras e integrais,
que promovam a interface necessária entre a promoção da saúde e a prevenção de doenças e os demais níveis e
complexidades da assistência à saúde;
✓ Rediscutir as formas usuais de organização dos serviços de saúde, tendo por objetivo: o monitoramento dos
fatores de risco, o gerenciamento de doenças crônicas, e a compressão da morbidade e diminuição dos anos de
vida perdidos por incapacidade;

✓ As operadoras devem estruturar o modelo de atenção, buscando coordenar o cuidado prestado aos
beneficiários, de modo que haja a maior integralidade possível, considerando as suas peculiaridades, tais
como: características de sua rede (própria, credenciada ou referenciada), âmbito de atuação (nacional ou não),
trajetória de iniciativas já desenvolvidas para a mudança do modelo assistencial, bem como o perfil
demográfico e epidemiológico de sua carteira.

Modelo Assistencial e Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças
•

É mister que as operadoras tenham uma adequada gestão de informação em saúde de
todos os seus beneficiários, para realizar uma coordenação do cuidado eficaz e
eficiente.

•

Dessa forma, recomenda-se que seja feita a estratificação de risco da carteira de
beneficiários, mantendo todos os beneficiários em seu monitoramento, para que atue
de forma preventiva e não reativa (demanda espontânea).

•

Diversas operadoras estão aderindo à a estratégia APS na organização de seu modelo
de atenção:
– acesso ao primeiro contato,

– coordenação do cuidado,
– Longitudinalidade,
– e integralidade (ou cuidado abrangente)

Importância dos Programas voltados para a Saúde Mental
A OMS identificou fortes ligações entre depressão e outros distúrbios e doenças
não transmissíveis.
A depressão aumenta o risco de distúrbios de uso de substâncias e doenças
como diabetes e doenças cardíacas; o oposto também é verdade, o que significa
que as pessoas com essas outras condições têm um maior risco de depressão.
A depressão:
•
•
•
•
•
•

é um transtorno mental comum.
Globalmente, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem deste mal.
É a principal causa de incapacidade em todo o mundo e é uma dos principais contribuintes
para a carga global de doenças.
Mais mulheres são afetadas do que os homens.
Pode levar ao suicídio.
Existem tratamento eficazes.

A ansiedade:
•
•

Estima-se que 275 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. Cerca de 4% da
população global.
Cerca de 62% dos sofrem da doença são mulheres ,170 milhões, em comparação a 105
milhões de homens

https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2017--depression-let-s-talk-says-who-asdepression-tops-list-of-causes-of-ill-health em: 25/02/2019

Importância dos Programas voltados para a Saúde Mental
•

Até 2030 o custo da economia global com todos os
problemas de saúde mental podem chegar a US $ 16
trilhões.

•

Devido a doença mental ser um problema crescente, bem
como um ônus econômico, o tema foi incluído na agenda
do fórum econômico mundial de 2019, DAVOS.

•

Em média, apenas 3% dos orçamentos de saúde do
governo são investidos em saúde mental, variando de
menos de 1% em países de baixa renda a 5% em países de
alta renda.

•

Fazer prevenção em saúde mental, especialmente nos
jovens, deve ser tão importante quanto tratá-la.

Importância dos Programas voltados para a Saúde Mental

• A ANS em 2017 promoveu um treinamento sobre o manejo
com os transtornos mentais na rede de atenção básica para
representantes de operadoras.

• Um dos pontos abordados durante o treinamento foi a
importância da escuta na consulta para identificar o
sofrimento psíquico por parte de profissionais de saúde de
várias especialidades.

Estilo de Vida e Seus Impactos
Estilo de vida não saudável causa mais de 100 mil casos e 60 mil mortes por câncer
todo ano no Brasil
É o que revela estudo da Faculdade de Medicina da USP em colaboração com a Universidade de Harvard
O estudo “Proporção de casos de câncer e mortes atribuíveis a fatores de risco no estilo de vida no Brasil” feito por um grupo
de pesquisadores do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), com orientação do Prof.
Jose Eluf Neto, em colaboração com a Universidade de Harvard, foi publicado nesse mês de fevereiro de 2019, na revista
científica internacional Cancer Epidemiology.
O pesquisador Leandro Rezende, da FMUSP, disse que, o estilo de vida não saudável (tabagismo, consumo de álcool, excesso de
peso, falta de atividade física e alimentação não saudável) causa mais de 100 mil casos e 60 mil mortes por câncer todo ano no
Brasil.
“Os resultados obtidos são importantes para informar a população e embasar políticas públicas sobre o impacto da redução
desses fatores de risco na epidemiologia do câncer no país”, declarou Leandro Rezende.
No estudo foi feita a estimativa de 114 mil casos (27% do total) e 63 mil mortes (34% do total) por câncer no Brasil, que poderiam
ser evitados com a eliminação ou a redução dos fatores de riscos.
http://www3.fm.usp.br/fmusp/noticias/estilo-de-vida-nao-saudavel-causa-maisde-100-mil-casos-e-60-mil-mortes-por-cancer-todo-ano-no-brasil- em 22/02/2019

Combate Ao Excesso De Peso E Obesidade
É uma Doença crônica, progressiva e “recidivante” , de alta prevalência .
Resultante da interação de fatores tais como: genética, ambiente, estilos de vida e
fatores emocionais.
➢ fator de riscos para:
➢

Diabetes mellitus; Dislipidemia; Hipertensão arterial; Doença coronariana; Insuficiência cardíaca; Fibrilação
atrial; Trombogênese; Doença arterial periférica; Neoplasias; Hospitalização; Declínio funcional; Redução
da mobilidade e diminuição da qualidade de vida.

➢ Requer: intervenção multiprofissional; mudança de hábitos – hábitos saudáveis;
tratamento clínico com intervenção medicamentosa- eficácia, segurança e
redução de risco; tratamento cirúrgico – indicações adequadas, eficácia;
Intervenção ética.
➢ Apenas 10% dos pacientes com obesidade são diagnosticados e menos que 2%
dos pacientes recebem tratamento adequado.

Linha De Cuidado Para O Câncer
Em 2017, o INCA lançou a campanha
de combate ao câncer infantoo câncer é uma doença multifatorial, podendo ser causado por diversos fatores.
juvenil. Cerca de 80% das crianças e
adolescentes acometidos de câncer
✓A exposição à fatores de risco comportamentais,
podem
sere curados
se diagnosticados
ambientais e ocupacionais, bem como o histórico familiar de
câncer
as questões
hormonais apresentam forte associação com a doença.
precocemente e tratados em centros
especializados. Importância dos
✓Estima-se que cerca de um terço dos casos de câncer poderiam ser prevenidos.
fatores de risco: sedentarismo,
obesidade,
tabagismo.
✓Estudos do INCA apontam que cerca de 13 em cada 100 casos de câncer no Brasil são atribuídos ao sobrepeso e a
obesidade, sugerindo uma carga significativa de doença pelo excesso de gordura corporal.
✓O sobrepeso e a obesidade são apontados como a segunda causa evitável de câncer, atrás do tabagismo.
✓Atualmente, o excesso de peso corporal está fortemente associado ao risco de desenvolver 13 tipos de câncer: esôfago
(adenocarcinoma), estômago (cárdia), pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino (cólon e reto), rins, mama (mulheres na pósmenopausa), ovário, endométrio, meningioma, tireoide e mieloma múltiplo e possivelmente associado aos de próstata
(avançado), mama (homens) e linfoma difuso de grandes células B.

O Desafio da Integração da Saúde Ocupacional com a Assistencial
Quem faz essa interface ? Qual o perfil desse profissional? Qual papel desse profissional nessa relação?
Trocas de informações? Solicitação de demandas....negociações

Saúde
Ocupacional

Ações do plano
de Saúde

Integração das ações da saúde ocupacional com as demais ações de saúde Planos
coletivos representam mais de 2/3 do setor

Dados dos
empregados/beneficiário:
endereço, dados
demográficos atualizado
Perfil epidemiológico.
Perfil saúde ocupacional.

Desafios
✓ O envelhecimento populacional e o consequente aumento de demanda por cuidados em saúde.
✓ O aumento das DCNT entre elas o câncer.

✓ O alto custo do da incorporação de inovação tecnológica e farmacológica.
✓ Esclarecimento da população, com acesso às informações em saúde.
✓ Relação entre o custo da assistência e o envelhecimento da população.
✓ Atenção centrada no Beneficiário.

✓ Coordenação do cuidado em saúde.
✓ Alinhamento da rede prestadora de serviço de acordo com a necessidade do cuidado do beneficiário.
✓ Gestão de saúde de base populacional.
✓ Conhecer o perfil de carteira.

✓ Melhoria dos resultados de saúde da população.
✓ Integração Saúde ocupacional e assistencial.
✓ É Mister investir em iniciativas de promoção da saúde e prevenção de doenças como forma de melhora da qualidade de
vida e viabilidade financeira do plano, além de definir um fluxo coordenado de acesso à rede que e seja aceito pelos
beneficiários.

Apontamentos
✓ A prestação de serviços em saúde envolve uma ampla gama de atores que variam desde a prestação da atenção
primária em saúde até o atendimento em hospitais altamente especializados. Porém o verdadeiro valor em saúde
não pode ser obtido em nenhuma dessas instâncias de cuidado isoladamente.
✓ A forma adequada para medir o valor em saúde deve englobar todo o conjunto de atividades ou serviços
que determinam o alcance das necessidades dos usuários.
✓ Essas necessidades são determinadas pela condição clínica dos indivíduos. Por exemplo, o tratamento de um
paciente obeso deve incluir a avaliação e o monitoramento da hipertensão arterial, do diabetes, das doenças
osteomusculares, depressão, entre outras.
✓ A operadora deve ter como referência o verdadeiro valor em saúde, entendido como princípio norteador na
definição do arcabouço do cuidado em saúde. Para tanto, deverá desenvolver práticas de monitoramento e
avaliação de qualidade, impacto, resultado, performance, com definição e utilização de indicadores e satisfação
do usuário.
✓ Integração das ações da saúde ocupacional com as demais ações de saúde: planos coletivos representam mais de
2/3 do setor

PROGRAMAS DE PROMOPREV POR MODALIDADE

MODALIDADE

Autogestão
Cooperativa Médica
Cooperativa odontológica
Filantropia
Medicina de Grupo

Odontologia de Grupo
Seguradora Especializada
em Saúde
Total Geral

Número de
Programas

255

Número de
OPS que
possuem
Programas
51

Número de OPS
Média de
ativas na ANS e
Programas por
com
OPS
beneficiários
5,0

158

Percentual
de OPS com
Programas
(%)
32,2

1.070

204

5,2

289

70,5

3

3

1,0

105

2,8

57

14

4,0

41

34,1

351

102

3,4

250

40,8

16

12

1,3

184

6,5

MODALIDADE

OPS Médico
Hospitalares

Número de
OPS que
possuem
Programas

380

Número de
OPS ativas na
ANS e com
beneficiários

Percentual
de OPS com
Programas
(%)

746

50,1

Fonte: Sistema PROMOPREV (FEV/2019) e Sala de Situação ANS (FEV/2019)

45

9

5,0

9

100,0

1.797

395

4,54

1.037

38,1

Fonte: Sistema PROMOPREV (FEV/2019) e Sala de Situação ANS (FEV/2019)

Cuidar ....
É preciso fazer vínculo com as pessoas, observar, acolher, tocar e escutar.
É preciso cuidar para além das enfermidades, os “pacientes” precisam mais do
que medicamentos e procedimentos.

“Eu não quero ter razão, quero é ser feliz"

Ferreira Gullar

Obrigada!
ggras.dipro@ans.gov.br

