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Proposição da OMS  

 

 

 

Atingir melhor 
qualidade de vida 

Pelo maior 
tempo 

possível 

Para o 
maior 

número de 
pessoas 



 

BUSCA DE SOLUÇÕES 

 Qualificar a Gestão em Saúde 

 Uso da Informação como ferramenta para gestão 

 Mapeamento dos Riscos 

 Estímulo ao estilo vida saudável – menor exposição aos fatores 

de risco 

 Acompanhamento do cuidado 

 Diminuição das co-morbidade 

 Aumento da capacidade funcional 

 Agregar qualidade de vida aos anos ganhos 

 

 

4 

Cenário  



 

Cenário 

 Otimização de recursos visando: 

  a qualidade assistencial  

melhores resultados em saúde 

 

 Buscar mecanismos para um Sistema de Saúde Sustentável 

diante as mudanças demográficas e epidemiológicas. 

 



 

 A melhor maneira de garantir uma boa saúde para as futuras 

coortes de idosos é com a prevenção de doenças e a 

promoção de saúde ao longo do curso da vida (Machado, 

2010) 

 Necessidade de se medir e minimizar o risco de doenças, 

oferecer uma gestão abrangente de doenças e disponibilizar 

serviços de prevenção para todos os clientes, inclusive os 

saudáveis (Michael Porter & Elizabeth Teisberg, 2007) 
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Cenário  
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Agência Nacional de Saúde Suplementar  

É a agência reguladora do Governo Federal, vinculada ao 
Ministério da Saúde, que atua em todo território nacional na 
regulação do setor de planos de saúde no Brasil. 

Finalidade institucional: promover a defesa do interesse 
público na assistência suplementar à saúde, regular as 
operadoras setoriais - inclusive quanto às suas relações com 
prestadores e consumidores - e contribuir para o 
desenvolvimento das ações de saúde no país. 

Marco legal: Lei n° 9.656, de 03 de junho 1998 - Dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 

  Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de 2000 - Cria a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
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O setor de planos privados de assistência à 
saúde 
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Perfil do Setor -  Beneficiários (milhões)  
(Brasil-dezembro/2011) 

Fonte: ANS,  03/2012 
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2012 
 

Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano (Brasil - 

2000-2011)



 Rol de Procedimentos e Avaliação de 
Tecnologia em Saúde 

 

Novo olhar sobre incorporação em saúde 

 

Como e em que momento se incorpora no Brasil 

 

Qual o incremento em saúde de uma incorporação? 



 

A REGULAÇÃO DO SEGMENTO DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 Cobertura assistencial 

 “O conjunto de direitos – tratamentos, serviços e procedimentos médicos, 
hospitalares e odontológicos - adquirido pelo beneficiário, a partir da 
contratação do plano”.  

 Depende diretamente do tipo de contrato firmado entre operadora e 
beneficiário; 

 Planos antigos 

 Planos Novos: Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 

 Segmentação: ambulatorial, hospitalar com e sem obstetrícia, 
odontológico 

 



 

•   Lei 9.961 de  28 de Janeiro de 2000   

•   Art. 4º Compete à ANS: 

•   III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, 

que constituirão referência básica para os fins do disposto na 

Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades; 

 

Rol de Procedimentos e Eventos em saúde  
 



 

 

• Cobertura mínima obrigatória a ser oferecida pelas 
operadoras de planos privados de assistência a saúde. 

 

• Representa a referência básica para a cobertura 
assistencial nos planos de saúde contratados a partir de 
janeiro de 1999 ou adaptados à lei. 

 

• Procedimentos necessários para o tratamento das 
patologias contidas na Classificação Internacional de Doenças 
(CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

 

Rol de Procedimentos e Eventos em saúde  
 



 

 

• Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 1.931-98 de 
2003, concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) às 
operadoras, que impediu que a Lei 9656/98 retroagisse aos planos 
anteriores. Esses últimos não conferem os mesmos direitos 
daqueles firmados após a regulamentação.  

• Planos antigos:  

 exclusão de cobertura a doenças;  

 procedimentos;  

 órteses, próteses e materiais especiais;  

 tratamento doenças e/ou lesões preexistentes; 

 

  

Rol de Procedimentos e Eventos em saúde  
 



 

 

 

• O primeiro Rol foi instituído pela Resolução CONSU 10 (1998), 
sendo revisado em 2000 (RDC 41), 2001 (RDC 67), 2004 (RN 82), 
2008 (RN 167), 2010 (RN 211) e 2011 (RN 262). 

• Atualização: incorporar tecnologias com evidências de 
segurança, eficácia, efetividade e eficiência e excluir obsoletos. 

• Revisões a cada dois anos: GT interno e externo, consulta 
pública; 

• Qualificar, democratizar e tornar transparente o processo de 
revisão. 

  

Rol de Procedimentos e Eventos em saúde  
 



 

Quimioterapia ambulatorial 

Radioterapias 

PET-Scan (DUT) 

Linfadenectomia 

Mastoplastia em mama oposta após reconstrução da 
contralateral em casos de lesões traumáticas e tumores 

Mastectomia 

Quadrantectomia com ou sem linfadenectomia axilar 
reconstrução da mama com prótese e/ou expansor em casos de 

lesões traumáticas e tumores 

Reconstrução mamária com retalhos musculares e/ou cutâneos 
em casos de lesões traumáticas e tumores 

Ressecção do linfonodo sentinela 

Dentre vários outros 

Cobertura de Procedimentos Relacionados à Oncologia 
pelas Operadoras de Planos Cobertura de Procedimentos de 

Saúde 



 

Diretrizes Clínicas 

Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar 

 Convênio AMB - ANS 

 80 Diretrizes Publicadas e disponíveis no Portal da AMB 

 Treinamento de profissionais de saúde na elaboração, 

padronização da busca de evidências e análise crítica dos 

estudos. 

Elaboração de novas Diretrizes de Utilização 

 Como você usa a tecnologia dentro do rol? 

 Priorização de temas de interesse da saúde suplementar 

 Discussão com as Sociedades Médicas de Especialidades 
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Prazo de Atendimento – RN 259/2011 

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral 
das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos: 

I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, 
ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis; 

II – consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 
(quatorze) dias úteis; 

III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) 
dias úteis; 

IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias 
úteis; 

V – consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias 
úteis; 

VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 
(dez) dias úteis; 
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Prazo de Atendimento – RN 259/2011 

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral 
das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos: 

VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) 
dias úteis; 

VIII – consulta e procedimentos realizados em 
consultório/clínica com cirurgião-dentista: em até 7 (sete) 
dias úteis; 

IX – serviços de diagnóstico por laboratório de análises 
clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis; 

X –  demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 
ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis; 

XI – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 
(vinte e um) dias úteis; 
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Prazo de Atendimento – RN 259/2011 

Cont. 

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral 
das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos: 

XII – atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 
(dez) dias úteis; 

XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 
21 (vinte e um) dias úteis; e 

XIV – urgência e emergência: imediato. 

 



 
VIGITEL SAÚDE SUPLEMENTAR 2011 

Fruto da parceria entre a Secretaria de 

Vigilância em Saúde e a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. 

 

 

Apresenta a frequência e distribuição 

dos principais fatores de risco e 

proteção das doenças crônicas na 

população de beneficiários de planos de 

saúde em 2011. 

 

Estimula a reflexão contribuindo para a 

formulação de modelos de cuidado que 

promovam a interface entre a promoção 

da saúde e a prevenção de doenças e os 

demais níveis e complexidades da 

assistência à saúde.  

 



 

 

Transição demográfica                                  Transição epidemiológica 

 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm em comum alguns fatores de risco 

modificáveis (comportamentais) e não modificáveis (WHO, 2005) 

 

 

 

Se os fatores de risco comportamentais fossem controlados 

 80% das doenças cardiovasculares e diabetes seriam evitadas 

 e mais de 40% dos cânceres (WHO, 2005) 

 

 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 



 

Dentre os fatores de risco controláveis importantes: 

tabagismo, consumo excessivo de álcool, consumo alimentar, inatividade física e obesidade  
(WHO, 2008) 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 



 
VIGITEL SAÚDE SUPLEMENTAR 

Evolução da Prevalência de Tabagismo 



 
VIGITEL SAÚDE SUPLEMENTAR 

Evolução da Prevalência de Tabagismo 



 
VIGITEL SAÚDE SUPLEMENTAR 

Evolução do Consumo de Bebida Alcoólica 



 
VIGITEL SAÚDE SUPLEMENTAR 

Evolução do Consumo de Bebida Alcoólica 



 

Fatores de Risco de Natureza Ambiental 

Hábitos Alimentares  
• Alimentos ricos em gorduras 

• Nitritos 

• Defumados e churrascos 

• Alimentos preservados em sal 

• Tipo de preparo do alimento 

• Dieta pobre em fibras com altos teores de gorduras e calóricas 

Alcoolismo 

Hábitos Sexuais 

Medicamentos 

Fatores Ocupacionais 

Radiação Solar e Outras Radiações 

Tabaco 

Hereditariedade 



 Incentivos a Programas  
de Promoção e Prevenção 

Programas para Promoção de Saúde e Prevenção de 
Riscos e Doenças  

 

 Cadastrado na ANS – passam por aprovação da ANS 

 Inscritos na ANS – não passam por aprovação da ANS 
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Definição de Programas para  PROMOPREV 

A ANS define como: 

Um conjunto orientado de estratégias e ações programáticas  

integradas e  transversais que objetivam: 

 a promoção da saúde; 

 a prevenção de riscos, agravos e doenças; 

 a compressão da morbidade;  

a redução dos anos perdidos por incapacidade;  e  

o aumento da qualidade de vida dos indivíduos e populações. 
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Total de programas  

cadastrados e aprovados: 183 

Total de programas inscritos: 
618 

Total de Programas: 801 

Total de Beneficiários: 
1.200.000 aprox. 

Resultados 



 

Área de Oncologia 

Dos 183 programas aprovados pela ANS 

 49 são na área de oncologia =>  26,77% 

 
Dos 618 programas inscritos na ANS - sem 

aprovação  

 129 são na área da oncologia  => 20,87% 

 

Do total de programas de PROMOPREV na ANS  
801 

178 são na área de oncologia => 22,22  

 
 
 



Qual o caminho? 

Como integrar ações? 

Como investir para um sistema 
de Saúde Saúde efetivo ? 

Como obter resultados efetivos 
em saúde? 



 
Rede Assistencial Centrada na 

Tecnologia/Modelo Assistencial Vigente 

Hospitais 

Postos de  
Saúde 

Consultórios 
De Outros  

Profissionais  
de Saúde  

Consultórios 
Médicos 

Laboratórios 

Clínicas 

Tecnologia 



 

Planos de Cuidados 

Organização do Cuidado 

Quais são os problemas de saúde do indivíduo? (O QUE?) 

Quais as intervenções mais apropriadas para a melhoria 
de sua saúde? (COMO?) 

Quais as Justificativas para as mudanças? (Por quê?) 

Quais Profissionais? (QUEM?) 

Quais equipamentos de Saúde? (ONDE?) 

 

Visando a implementação das INTERVENÇÕES 



 
Planos de Cuidados 

Conceito: 

 “Integrar na linha de cuidado o projeto terapêutico e a 

discussão de organização de redes assistenciais” 

 Promoção e Prevenção  

 Diagnóstico 

 Tratamento 

 Reabilitação  

De que forma?  

Modelo assistencial => Integrando: Promoção e Prevenção; 
Rol (cobertura);DC e Rede Assistencial  

 



 

Linhas de Cuidado 

  “... sua eficácia depende das muitas ações em uma dada “linha 

de cuidado” que se processa no interior dos serviços..., 

sobretudo a capacidade de estabelecer relações intercessoras” 

(Merhy, 2002). 



 
Gestão da Linha do Cuidado 

Tecnologias ou recursos a serem consumidos durante o processo 

de assistência ao usuário nas diversas etapas do processo de 

produção da saúde:  

 promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação, operando vários serviços, funcionando de 

forma articulada e levando em consideração a integralidade 

na atenção à saúde. 

 



 

Planos de Cuidados 

Beneficiário 

Plano de 
Cuidado 

Modelo de 
Assistência 
à Saúde 



Repensando e Construindo 

Novas Redes 

Assistenciais 

 



 Modelos de Atenção à Saúde sob novas 
bases 

Acesso humanizado - Acolhimento; 

Vínculo / Responsabilização (nova relação profissional de saúde-
usuário); 

Equipe multidisciplinar; 

Prática clínica cuidadora; 

Gestão de linha de cuidado; 

Aumento da qualidade da atenção (ações coordenadas e 
continuadas); e  

Visando a satisfação; autonomia do usuário e a efetividade. 

 



 

Desafios, tendências e perspectivas 

Rol de 
procedimentos 

Diretrizes 
de 

Utilização 

Promoção 
e 

prevenção 
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Considerações Finais 

• A conformação de redes assistenciais em saúde 

apresenta várias possibilidades;  

• quanto mais participativo for, mais se aproximará das 

redes de produção do cuidado em saúde; 

• e mais poderá incorporar novas práticas que atendam 

às demandas dos sujeitos. 



 

Considerações Finais 

• As redes assistenciais participativas podem fornecer subsídios 

para se repensar a gestão dos serviços e fomentar as práticas 

de integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 

    (Lacerda et al., 2006) 
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