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O sistema de saúde suplementar atende cerca de 47 milhões de 
pessoas
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A redução dos beneficiários foi acompanhada por uma mudança no 
perfil de clientes
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Neste período houve aumento no número de procedimentos de 
assistência e na média de procedimentos por beneficiário
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Fonte: SIB/ANS/MS (2018)
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Houve incremento em praticamente todos os tipos de atendimentos

Crescimento no 

volume por 

beneficiário por ano
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O envelhecimento populacional contribui para a mudança de perfil 
de uso...
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...uma vez que eleva a incidência de doenças de tratamento 
complexo como, por exemplo, o câncer e diabetes
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No planos privados nota-se a elevação de consultas ambulatoriais 
com geriatras...



8

...aumento das internações devidas à doenças cardiovasculares, 
câncer e diabetes
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A crescente utilização do sistema contribui para o aumento das 
despesas assistenciais dos planos de saúde
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O aumento das receitas (42,2% no período) acompanha o aumento 
das despesas assistenciais (37,9%)...
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...desta forma mantendo relativamente constante a taxa de 
sinistralidade
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Definições de demanda de medicamentos no canal institucional 
privado

Mercado Farmacêutico Institucional: considera as demandas de 

medicamentos em instituições públicas e privadas. Pode ser dividido 

entre:

• Canal institucional privado: Clínicas, Hospitais Privado e Planos e 

Seguradoras de Saúde

• Canal institucional público: Hospitais Públicos e Governo

Hospital Purchase Price (HPP)*: Preço de compra das instituições 

privadas e públicas.

No canal público, é aplicado o preço de compra pública, obtido por 

licitação e dados governamentais.

No canal privado, aplica-se o preço de compras executado por 

instituições privadas, obtido através de dados amostrais.

O custo de medicamentos no canal institucional privado foi 

dimensionado com base nos dados de compra desses 

medicamentos pelas instituições do canal privado (clínicas, hospitais 

privados e planos e seguradoras de saúde).

Considera demanda de 

provedores de serviços de 

saúde mistos para aquisição 

de medicamentos para 

pacientes do SUS
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Fonte: IQVIA NRC
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Os gastos com medicamentos aumentam, porém representam 
parcela pequena do faturamento das operadoras

Faturamento total das operadoras vs. gasto com medicamentos no canal institucional privado*
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No que tange preços, a variação da inflação de produtos 
farmacêuticos é menor que a de outros serviços de saúde

Comparação dos elementos do IPCA 2014-17– Saúde e cuidados pessoais

Fonte: IPCA – IBGE (ano móvel março)
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Comparação de reajustes de inflação

Em um horizonte temporal maior, a diferença entre a inflação de 
produtos farmacêuticos e planos de saúde é maior
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Preços de medicamentos no canal institucional privado variam 
abaixo do ticket médio por beneficiário dos planos de saúde
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A racionalização do uso de recursos e combate às fraudes são 
medidas importantes para a saúde financeira das operadoras
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Uso de exames – ressonância magnética
Uso por mil pessoas por ano
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Propostas e recomendações

A sustentabilidade do setor depende de uma atuação abrangente 
e colaborativa entre os agentes do setor de saúde

T

Tratamento

Promoção e 

prevenção à 

saúde

Agilidade no 

diagnóstico

Protocolos e 

diretrizes 

terapêuticas

Modelos de 

remuneração

Coleta e uso 

de dados do 

mundo real

Fomentar um 

intenso e 

construtivo 

debate que 

colabore para 

mais e novos 

avanços.
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