
Cancer na

Saúde

Suplementar
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14,1 milhões casos novos ao ano

8,2 milhões de óbitos

Brasil 600 mil / ano

Prevalência de 1,08 milhões



“
Na Saúde Suplementar existem
poucos investimentos em
programas de promoção de saúde e 
combate aos fatores de riscos do 
cancer. As operadoras mal 
conhecem o perfil epidemiológico
da população.
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SIM
4%
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26%

ATUALMENTE O(A) SR(A).FUMA?

SIM NUNCA FUMOU NÃO FUMA MAIS

Perfil 

Epidemiológico

Autogestão, 105 mil 
vidas, 112 questões 
distribuídas em 
19 formulários



Programa 

Antitabagismo

Quando indicado precisamente, o 
tratamento para cessação do fumo
pode ser custo-efetivo para operadora.
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O excesso de peso na Operadora cresceu 

81% em 10 anos, passando de 34% para 62%
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O consumo de alimentos não 

saudáveis foi de 32% dos pesquisados, 

quase o dobro da média brasileira

O consumo de álcool em relação há 10 anos foi 

semelhante, pouco abaixo de 30%, porém, acima da 

média nacional



6,5%
Proporção de gastos com Oncologia no Plano de Saúde
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15%
Variação da despesa por usuário
com quimioterapia oral

5%
Aumento do número de pessoas



R$ 5,30
Despesa per capita mensal 
somente com quimioterapia oral
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+50% 
2017 em relação a 2016



Valor em saúde
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Desfechos Valor Custos
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1.
Valor costuma ser 

relativo
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2.
Diferentes players percebem 

custos e benefícios muitas das 

vezes de formas diferentes
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3.
A administração de conflitos 

de interesses é complexa
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4.
Independente da 

perspectiva, existem pontos 

convergentes
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5.
Integração das informações 

é fundamental
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6.
As metas precisam ser 

comuns
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7.
Valor deveria estar no centro 

da atenção dos cuidados



Pacientes

Empregadores

Pagadores

Prestadores

Indústria

Novas tecnologias não podem ser

adotadas sem superioridade clínica; 

necessária parceria; compartilhar

riscos e resultados

Manter trabalhadores saudáveis e produtivos

exige investimentos altos que muitas vezes não

são percebidos, retorno demorado

Envolvimento, engajamento, 

participação no processo; advocacy 

diferentes alternativas tratamento

Perfil inovador deve ser preservado, 

desde que entregue valor e o 

impacto econômico possa ser

absorvido

Conseguem enxergar mesmos

componentes de valor das outras

partes envolvidas, porém, com 

algumas resssalvas

Operadoras
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Paciente

Prestador

Prescritores

Advocacy

Indústria

Pagador

Cooperação
Desafio comportamental
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Programas de 

prevenção

Bem–estar

Hábitos saudáveis

Screening

Rastreamento

Análise de risco

Acesso a base de 

conhecimentos

Especialistas

Segunda opinião

Grupos de apoio

Registros eletrônicos

Auto-cuidado

Lembretes de medicação

Prevenção secundária

Conexão com o médico-assistente

Apoio institucional

Monitoramento à distância

Apoio para 

cuidadores

Planejamento final 

da vida

Manejo da dor

Terapia psicológica

Suporte à viuvez

Suporte familiar

Suporte espiritual



Foco no 

beneficiário
O mais frequente até agora tem sido a 
busca pela redução de custos através da 
maximização da eficiência
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Entender o 

beneficiário
Entender o que o paciente precisa e valoriza, 
para depois centrarmos os esforços no alcance 
dos objetivos

22

Envolvê-lo, engajá-lo



Colaboração
Fundamental a colaboração entre 
médicos, equipes de saúde e hospitais
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Apoio às mudanças



“
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Fazer a gestão da saúde populacional, investir em 
ferramentas de apoio à decisão clínica, 
coordenação de cuidados e programas de adesão ao 
tratamento são fundamentais para quem deseja ter 
sucesso em um modelo de saúde baseado em valor
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Obrigado
Alguma dúvida?

João Paulo dos Reis Neto:
▫ (21) 98232-4950
▫ joaopaulo@capesesp.com.br
▫ http://lattes.cnpq.br/8094663418727560


