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RESUMO 

Em razão do envelhecimento da população, aumento das doenças crônicas e avanços 

tecnológicos, entre outros fatores, os gastos no sistema de saúde no Brasil vêm crescendo 

significativamente. Houve ao longo da história iniciativas, tentativas e investimentos que 

tentaram ofertar a melhoria do sistema e principalmente o aumento da prestação deste serviço 

à toda população. O formato das grandes e integradas redes de saúde favoreceu o 

estabelecimento de cadeias imperativas de poder, dificultando a lógica da negociação 

equilibrada entre os participantes. Neste sistema a proliferação dos agentes de saúde criou 

relações de quase dependência entre os prestadores e pagadores dos serviços. A relação entre 

o custo e o serviço fornecido passou a ser estabelecida numa lógica arbitrária e 

desequilibrada. Surge a necessidade de criar um modelo de Gestão para este sistema. Este 

trabalho buscou estudar o Modelo de Gestão Estratégica baseada em Valor para o sistema de 

saúde. Através de uma pesquisa bibliográfica e questionários entre especialistas e pacientes. 

A proposta de que o desenvolvimento deste Modelo traga benefícios e principalmente 

forneça reais indicadores de resultado e de qualidade para a participação de todos os atores 

do sistema, mas principalmente crie uma melhor oferta de serviços aos pacientes 

Palavras-chaves: saúde, gestão estratégica baseada em valor, sistemas de remuneração, 

hospitais. 
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ABSTRACT  

Due to the aging of the population, an increase in chronic diseases and technological 

advances, among other factors, the money spent on the health system in Brazil has been 

growing significantly. Throughout history, initiatives, attempts and investments have tried to 

offer the improvement of the system and mainly the increase of the provision of this service 

to the whole population. The format of large and integrated health networks favored the 

establishment of imperative chains of power, hindering the logic of balanced negotiation 

among participants. In this system, the proliferation of health agents created relations of 

almost dependence between service providers and payers. The relationship between the cost 

and the service provided has been established in an arbitrary and unbalanced logic. The need 

to create a Management model for this system arises. This work seeks to study the Strategic 

Management Model based on Value for the health system. Through bibliographic research 

and questionnaires between specialists and patients. The proposal that the development of 

this Model brings benefits and mainly provides real indicators of result and quality for the 

participation of all actors of the system, but mainly create a better offer of services to patients 

Keywords: health, value-based strategic management, compensation systems, hospitals.   



8 

 

 

 

 

Sumário 
 

1. Introdução ................................................................................................................................. 13 

2. Contextualização ....................................................................................................................... 15 

2.1 Problema de pesquisa ................................................................................................................. 18 

2.2 Objetivos do estudo .................................................................................................................... 18 

2.3. Justificativa ................................................................................................................................. 19 

2.4 Delimitação do escopo do estudo ............................................................................................... 20 

2.5 Organização do trabalho ............................................................................................................. 20 

3. Referencial Teórico........................................................................................................................ 22 

3.1 Sistema de Saúde no Brasil ......................................................................................................... 22 

3.1.1 Sistema Único de Saúde ........................................................................................................... 23 

3.1.2 Sistema de Saúde Suplementar................................................................................................ 24 

3.2 Modelo de Gestão baseada em Valor ......................................................................................... 25 

3.3 Estudos sobre o Futuro ............................................................................................................... 29 

3.4 Cenários ....................................................................................................................................... 31 

3.4.1 Origem e conceitos de cenários ........................................................................................ 32 

4.  A História da Saúde ................................................................................................................... 35 

4.1 A História da Saúde no Brasil ................................................................................................ 44 

A) Medicina de Grupo ....................................................................................................................... 49 

B) Seguradora Especializada em Saúde ............................................................................................. 49 

C) Cooperativas Médicas ................................................................................................................... 49 

D) Planos de Autogestão ................................................................................................................... 49 

E) Filantropia ..................................................................................................................................... 50 

F) Administradora de Benefícios ....................................................................................................... 51 

5. Método de Pesquisa ...................................................................................................................... 55 

5.1 Classificação (tipologia) da Pesquisa ........................................................................................... 55 



9 

 

5.2 Tipos de Dados ............................................................................................................................ 57 

5.3 Fontes de Dados .......................................................................................................................... 57 

5.4 Método de Investigação .............................................................................................................. 58 

5.5 Levantamento e Análise de Dados .............................................................................................. 59 

6. Apresentação e discussão de resultados ...................................................................................... 59 

6.1 Pesquisa com especialistas do Mercado de Saúde brasileiro ..................................................... 60 

6.1.1 Caracterização da amostra ....................................................................................................... 61 

6.1.2 Análise das entrevistas com especialistas ................................................................................ 63 

6.2 Pesquisa com pacientes .............................................................................................................. 70 

6.2.1 Caracterização da Amostra ...................................................................................................... 70 

6.2.2 Análise das entrevistas com os pacientes ................................................................................ 70 

7. Considerações Finais ..................................................................................................................... 72 

7.1 Considerações Cenário ................................................................................................................ 72 

7.2 Considerações do Modelo de Gestão Baseado em Valor ........................................................... 74 

7.3 Limitações da pesquisa ............................................................................................................... 79 

7.4 Sugestões de novas pesquisas .................................................................................................... 80 

8. Referências ................................................................................................................................ 81 

9. Anexos ........................................................................................................................................... 83 

9.1 Anexo 1 ........................................................................................................................................ 83 

9.2 Anexo 2 ........................................................................................................................................ 85 

9.3 Anexo 3 ........................................................................................................................................ 88 

9.4 Anexo 4 ........................................................................................................................................ 92 

9.5 Anexo 5 ........................................................................................................................................ 93 

9.6 Anexo 6 ........................................................................................................................................ 97 

 

 

  



10 

 

 

FIGURAS 

Figura 1 - As forças competitivas definidas por Porter (1985) …………..............................32 

Figura 2 - Esquema geral da pesquisa com especialistas e pacientes ...................................34 

Figura 3 - Grau de formação dos entrevistados .....................................................................36 

Figura 4 - Anos no mercado de Saúde dos entrevistados .......................................................36 

Figura 5 - A Gestão baseada em valor pode interferir no bom funcionamento do Mercado de 

Saúde? ..................................................................................................................................38 

Figura 6 - Temas de maior importância de acordo com a análise dos pacientes para o Mercado 

de Saúde ................................................................................................................................41 

Figura 7 - Principais áreas para a Gestão de Saúde segundo os pacientes ..............................45 

  



11 

 

QUADROS E TABELA 

 

Quadro 1 - Relação entre agentes do Mercado de Saúde ....................................................15 

Quadro 2 - Dados Hospitalares de 2018 ..............................................................................17 

Quadro 3 - Grupos de Pesquisa .............................................................................................30 

Quadro 4 - Características sociodemográficas dos entrevistados ..........................................35 

Quadro 5 - Temas de acordo com a sua análise de Importância para o Mercado de Saúde ...38 

Quadro 6 – Impacto da Gestão baseada em Valor para o Mercado de Saúde .........................42  

Tabela 1 - Atualização no Mercado de Saúde ........................................................................37 

 

 

 

  



12 

 

ABREVIATURAS 

 
ONU   Organização das Nações Unidas 

OMS   Organização Mundial da Saúde 

IESS   Instituto do Estudo da Saúde Suplementar 

SUS   Sistema Único de Saúde 

PIB   Produto Interno Bruto 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ANS   Agência Nacional de Saúde 

FENASAÚDE Federação Nacional de Saúde Suplementar 

MIT   Massachusetts Institute of Technology 

CAP   Caixa de Aposentadorias e Pensões 

IAPS   Institutos de Aposentadoria e Pensões 

INSS   Instituto Nacional do Seguro Social 

CONASP  Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária 

AIS   Ações Integradas de Saúde 

SUDS   Sistema Unificado Descentralizado de Saúde 

NOB   Normas Operacionais Básicas 

CONSU  Conselho de Saúde Suplementar 

CAMSS  Câmara de Saúde Suplementar 

RDC   Resolução da Diretoria Colegiada 

SUSEP  Superintendência de Seguros Privados  

CNSP   Conselho Nacional de Seguros Privados 

UNICEF  Fundo das Nações Unidas para a Infância 

ABIIS   Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde 

 

  



13 

 

1. Introdução 

 

Os gastos crescentes na área de saúde preocupam o governo, as operadoras de planos de 

saúde, as empresas que contratam os planos e os beneficiários. Entre as explicações aventadas 

para o progressivo aumento de gastos, estão o alto custo em virtude da incorporação de novas 

tecnologias em medicamentos, materiais e equipamentos; as dificuldades de acesso ao 

cuidado médico e o envelhecimento da população. Desse modo, a proposta deste trabalho é 

a de elucidar a gestão estratégica do sistema de saúde brasileiro, um setor caracterizado por 

custos crescentes, além de uma qualidade de serviços ofertados insatisfatórios e reforçado 

por um acesso limitado da população à assistência médico-hospitalar.  

Além do cenário mencionado acima, somam-se outros aspectos também preponderantes 

como: taxas crescentes no envelhecimento populacional, o agravamento de doenças crônicas 

e a disponibilidade de novos tratamentos mais caros, que reforçam o conteúdo e explicitam 

a complexidade do tema estudado. Por fim, existe uma exigência pública para o acesso a 

cuidados de boa qualidade, aumentando ainda mais a pressão pela escolha de políticas 

inteligentes. 

Este panorama demonstra a preocupação de todos os atores deste sistema: pacientes, 

médicos e hospitais, planos de saúde, fornecedores e governos. Corroboram essa perspectiva, 

Porter e Teisberg (2007, p. 19) quando citam que: “a combinação de altos custos, qualidade 

insatisfatória e acesso limitado à assistência à saúde têm criado ansiedade e frustação em 

todos os participantes” 

O sistema de saúde no Brasil é complexo e adaptativo, e os seus diferentes componentes 

podem interagir de modos inesperados. Os compromissos são inevitáveis e terão de ser 

tomadas decisões que possibilitem o correto equilíbrio entre a proporção de população 

coberta, o leque de serviços incluído e os custos a serem cobertos.  

Um aspecto importante na análise e na consolidação desse tema refere-se à capacidade 

do ser humano, não apenas prover a saúde, mas de encontrar uma maneira de disponibilizá-

la a toda uma sociedade. Segundo Kuazaqui e Tanaka (2008, p.27): 
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[...]a evolução de uma sociedade origina novas demandas, necessidades e desejos... 

O mercado de saúde tem evoluído com o objetivo de atender às crescentes 

demandas globais e, para que uma empresa tenha êxito em suas atividades, é 

necessário a formação de uma missão pessoal em conjunto com uma missão 

empresarial, garantindo o foco e qualidade do serviço prestado. 
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2. Contextualização 

 

 No processo de desenvolvimento do tema, recorremos ao postula Sevalho (1993, p. 352), 

o qual relata que, nos primórdios da criação humana, a saúde tinha como objetivo real a cura 

e o prolongamento da vida, o qual se desenvolveu até os dias atuais com um aprofundamento 

conceitual de outras dimensões, como por exemplo: biológica, comportamental, social, 

ambiental, política e econômica. 

 

A história das representações de saúde e doença foi sempre pautada pela 

inter-relação entre os corpos dos seres humanos e as coisas e os demais seres 

que os cercam. Elementos naturais e sobrenaturais habitam estas 

representações desde tempos imemoriais, provocando os sentidos e 

impregnando a cultura e os espíritos, os valores e as crenças dos povos. 

Sentimento de culpa, medos, superstições, mistérios, envolvendo o fogo, o 

ar, a terra, os astros, a organização da natureza, estão indissoluvelmente 

ligados às expressões da doença, à ocorrência de epidemias, à dor, ao 

sofrimento, às impressões de desgaste físico e mental, à visão da 

deterioração dos corpos e à perspectiva da morte. 

 

Ao longo do desenvolvimento humano, a importância da saúde como tema de interesse 

mundial contrasta com a realidade de sobrevivência deste setor, dado o crescimento dos 

custos que afetam o sistema.  

Em 2015, líderes globais, representando seus países, reuniram-se para discutir e decidir 

sobre as novas possibilidades de prestação de assistência de saúde à população mundial, com 

propósitos claros de melhorar a vida das pessoas neste planeta. Dentre estes Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (Anexo 1), o número 3 reforça a base conceitual deste 

trabalho, pois afirma que Saúde e Bem-Estar devem: “Assegurar uma vida saudável e 

promover o bem-estar para todos, em todas as idades”. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou, em 17 de maio de 2018, um relatório 

que apresenta informações alarmantes sobre este setor: 

Destacam-se entre outros pontos, que menos da metade da população mundial recebe 

atualmente todos os serviços de saúde essenciais. Em 2010, por exemplo, quase 100 milhões 

de pessoas foram levadas à pobreza extrema por terem que pagar pelos serviços de saúde com 

dinheiro dos próprios bolsos. Estima-se também que 13 milhões de pessoas morrem todos os 
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anos antes dos 70 anos por doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes 

e câncer – a maioria delas em países de baixa e média renda; e que, em 2016, morreram por 

dia 15 mil crianças menores de cinco anos. 

 

Um estudo realizado pelo IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar), em 2017, 

relata as tendências da variação de custos hospitalares em um cenário internacional. Este 

trabalho foi desenvolvido por três consultorias, Aon Hewitt, Mercer e Willis Towers Watson, 

por meio de pesquisas realizadas em mais de 90 países e com 230 seguradoras de saúde. 

Como resultado desse trabalho, reconhecem como fatores que favorecem a variação dos 

custos hospitalares: envelhecimento populacional, aumento da prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis, avanços tecnológicos, medicamento de alto custo e a política 

econômica.  

É importante considerar, todavia, que a promoção e a proteção da saúde são essenciais 

para o bem-estar do ser humano e para o desenvolvimento econômico e social sustentável. 

Isto foi reconhecido há mais de 30 anos pelos signatários da Declaração de Alma-Ata (Anexo 

2), que assinalaram que a Saúde para Todos contribuiria tanto para melhor qualidade de vida 

como também para a paz e segurança. Desse modo, o desafio é tornar o sistema de saúde 

eficaz, eficiente e, portanto, mais sustentável e organizado. No atual contexto econômico, 

constitui tarefa ainda mais prioritária o controle das contas das instituições de saúde, a 

otimização da gestão hospitalar, a necessidade de gerar serviços de qualidade e o acesso à 

assistência de saúde. A necessidade urgente de reduzir as despesas acarreta erros na 

abordagem aos fornecedores de serviços: é proposta a redução de preços que, em 

determinados casos, leva à revisão dos modelos contratuais por menor qualidade de 

fornecimento de produtos e serviços. Mediante tal pressão, as empresas fornecedoras criam 

estratégias para contrapor as tendências do mercado - competitividade baseada em preço. 

Sustentam Porter e Teisberg (2006, p.4) que “a única maneira de realmente reformar a 

saúde é reformar a própria natureza da competição”. A partir deste conceito, explicita-se a 

necessidade imperativa de se criar uma sustentabilidade para este segmento.  

Elton e O’Riordan (2016, p.28) elucidam que governos, instituições, empresas e 

indivíduos estão se sentindo pressionados a restabelecer o equilíbrio entre a saúde, a 



17 

 

responsabilidade e os resultados e a garantir que todos os participantes desempenhem um 

papel produtivo nessa cadeia. Presencia-se, assim, um momento de catalítico a catastrófico, 

no qual será necessário discutir modelos sustentáveis para resolver a questão de fornecimento 

da saúde aos seres humanos e da sobrevivência dos agentes desse setor, ou seja, Governos, 

empresas fornecedoras de produtos e equipamentos, planos de saúde e hospitais. 

O sistema de saúde necessita de uma mudança de gestão estratégica para estimular a 

competição entre os participantes. Nesse sentido, é urgente a tal sistema a adoção de novos 

conceitos que gerem sustentabilidade, efetividade e eficiência, uma vez que os sistemas de 

saúde sofrem com a desigualdade no acesso à assistência e ao aumento dos custos, sobretudo 

quando estão inseridos em contextos de orçamentos limitados. 

Propõe-se, dessa forma, um estudo sobre o conceito de competição no contexto específico 

do sistema de saúde. Para Porter (2016, p. 181), a competição significa escolher um caminho 

diferente daquele tomado pelos outros. 

A princípio, a competição no sistema de saúde não funciona porque existe a transferência 

de custos de um participante para outro, o que diminui a qualidade, gera a ineficiência no 

sistema e eleva seu custo.  

O desafio deste trabalho, portanto, consiste em propor uma mudança no atual modelo 

vigente do sistema de saúde no Brasil, de modo a transformá-lo por meio do realinhamento 

da competição, gerando, assim, valor aos participantes desse sistema e, principalmente, ao 

paciente. 

Resultará desse novo contexto competitivo um modelo estratégico mais recomendado, 

mais aderente à realidade atual do sistema, no tocante à organização da oferta e ao 

financiamento de bens e serviços de saúde, de forma a garantir acesso equitativo a todos que 

precisam desses cuidados (pacientes). 
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2.1 Problema de pesquisa 

 

A partir do modelo estratégico de Gestão baseada em valor, elabora-se o seguinte 

problema de pesquisa, que norteará o desenvolvimento deste trabalho: Como o modelo 

estratégico de Gestão baseada em Valor pode contribuir para a reformulação do 

Sistema de Saúde no Brasil, considerando os seus diversos atores (Hospitais, Convênios 

e Fornecedores), de modo a possibilitar a organização da oferta e o financiamento de 

bens e serviços aos pacientes? 

 

2.2 Objetivos do estudo 

 

O objetivo fundamental deste trabalho é de, com base em um estudo bibliográfico, 

exploratório e descritivo, descrever, pesquisar e analisar o modelo estratégico de Gestão 

baseada em Valor e entender como este modelo poderá reformular o sistema de saúde no 

Brasil, considerando-se a relação comercial entre os atores desse segmento: hospitais, 

convênios, fornecedores e pacientes.  

 

 Os objetivos específicos são: 

• Descrever o atual mercado de saúde no Brasil. 

• Mapear os aspectos financeiros, políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, 

ambientais e legais, que possam influenciar os elementos da rede e seus agentes, 

as ações, sinergias e ganhos no segmento. 

• Com base nos resultados encontrados da pesquisa, fortalecer a Gestão baseada em 

Valor, como uma real opção de Gestão para o mercado de saúde brasileiro. 

• Explorar a relação entre os agentes desse mercado, conforme sistematizado no 

Quadro 1:  
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Quadro 1. Relações entre os agentes da saúde 

Relação 1 Relação 2 Relação 3 

Fornecedores e 

Hospitais 

Hospitais e 

Convênios 

Convênios e 

Pacientes 

 

2.3. Justificativa 

 

No plano prático, o estudo do modelo estratégico de Gestão baseada em Valor poderá 

reformular o sistema de saúde brasileiro. Atualmente, diante de um cenário desfavorável 

quanto à gestão desse sistema, torna-se necessária a aplicação de modelos estratégicos que 

possibilitem a oferta de bens e serviços de saúde de forma a garantir um acesso equitativo a 

todos que precisam de cuidados.  

A cadeia do Sistema de Saúde brasileiro deverá repensar a forma de gestão, uma nova 

tendência terá que ser criada para melhorar a relação entre os diversos atores, contudo, 

primordialmente, deve estar claro que os pacientes necessitarão estar no centro dessas 

decisões.  

No plano acadêmico, esta dissertação promoverá um estudo acurado desse assunto, por 

meio do aprofundamento teórico e científico.  

No plano social, este trabalho contribuirá com a divulgação de um estudo detalhado sobre 

um tema de importância real para a natureza humana 

Já no aspecto pessoal, o pesquisador está envolvido neste segmento por mais de 25 anos 

e demonstra um real interesse por este estudo, como forma de analisar, pesquisar e divulgar 

conceitos importantes que possam contribuir para o desenvolvimento do mercado 

referenciado. 
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Por fim, espera-se que a pesquisa possa contribuir com possíveis decisões estratégicas na 

Gestão do Sistema de Saúde brasileiro, apresentando um estudo detalhado do modelo de 

gestão baseada em Valor nas relações entre os hospitais, planos de saúde e fornecedores, com 

o objetivo de possibilitar a esses agentes uma via para que possam pensar de forma positiva 

em como satisfazer o consumidor final, o paciente.  

.  

2.4 Delimitação do escopo do estudo 

 

O estudo buscará entender o mercado de saúde no Brasil por meio de um estudo 

bibliográfico, exploratório / descritivo.  A proposta é entender o modelo estratégico de Gestão 

baseada em Valor e compreender como ele poderá reformular o sistema de saúde no Brasil, 

sobretudo na relação entre os diversos atores desse mercado, conforme já destacado.  

É importante salientar que a pesquisa restringe-se ao cenário nacional, portanto, não será 

realizada qualquer análise no âmbito do sistema de saúde de outros países e/ou regiões. 

2.5 Organização do trabalho 

 

Este estudo está organizado em 9 seções, a saber: 

1. Introdução 

2. Contextualização 

3. Referencial Teórico 

4. Método de Pesquisa 

5. Apresentação e Discussão de Resultados  

6. Considerações Finais 

7. Referências 

8. Anexos 

9. Apêndice 
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Passamos, a seguir, à discussão do referencial teórico que fundamenta o 

desenvolvimento deste trabalho.  
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3. Referencial Teórico  

 

3.1 Sistema de Saúde no Brasil 

 

O mercado de saúde no Brasil está representado por dois segmentos distintos, o 

primeiro constituído pelo segmento público baseado no SUS (Sistema Único de Saúde), que 

atende a toda população residente no Brasil; o segundo consiste no sistema Suplementar de 

Saúde, em que se encontram diversas organizações, por exemplo: Medicina de Grupo, 

Cooperativas médicas, Planos de Autogestão e Seguros Saúde e outras modalidades de 

Convênios. 

Nesse mercado, alguns dados são de extrema importância para a compreensão do 

tema deste trabalho. Atualmente o Brasil tem a quarta maior população médica do mundo, 

com 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Existem 12 mil laboratórios clínicos e mais de 

22 mil serviços de apoio à diagnose e à terapia. O país ocupa o 9º lugar mundial quando à 

análise feita com relação a gastos de saúde, com 8,5% do PIB, ou seja, US$ 1.109 per capta. 

Outros importantes dados deste mercado são os que se descrevem no Quadro 2: 

Quadro 2. Dados Hospitalares de 2018 

HABITANTES 207.700.000 (dados IBGE-2017) 

População Masculina 49,2% 

População Feminina 50,8% 

Estabelecimentos de Saúde 300.172 

Hospitais 6.761 

Número de Médicos Ativos 475.417 

Número de Enfermeiras Ativas 914.462 

Leitos 494.109 

Média de Expectativa de Vida 

75,2 anos 

71,6 Homens 

78,8 Mulheres 

Ranking Mundial 8º maior mercado de saúde 

População com Plano de Saúde 24,51% 
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O mercado de saúde no Brasil está inserido em um ambiente afetado por fatores de 

extrema complexidade, que consistem em: 

• Envelhecimento da população. 

• Problemas econômicos.        

• Serviço de saúde não equalizado.  

• Padrão de vida não saudável.        

• Aumento das doenças crônicas.       

• Necessidade de engajar pacientes nos sistemas de saúde.      

• Aplicação da tecnologia para execução de melhores serviços.    

• Aumento dos custos com saúde. 

 Um fator que impacta diretamente o sistema de saúde está relacionado ao aumento 

dos custos de viabilização de assistência populacional. Tanto no segmento público como no 

suplementar, a pressão imediata para a criação de maneiras sustentáveis de sobrevivência 

afeta a qualidade e os resultados atuais. Por essa razão, Governos, sistemas de saúde, 

empresas de planos de saúde e outras organizações estão buscando novas abordagens em 

larga escala para diminuir seus custos. 

 A seguir, apresenta-se uma contextualização acerca do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e do Sistema de Saúde Suplementar. 

3.1.1 Sistema Único de Saúde 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu a partir da Constituição de 1988, a qual 

assegura que a “Saúde é um direito de todos e dever do Estado”. Com a criação desse sistema, 

a população brasileira teve acesso integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, 

que passaram a ser um direito vitalício de todos os brasileiros, com o objetivo de assegurar a 

saúde com qualidade de vida. 

 O SUS, em conjunto com as demais políticas, deve atuar na promoção da saúde, na 

prevenção de ocorrência de agravos e na recuperação dos doentes.  A gestão das ações e dos 
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serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da Federação: a União, 

os estados e os municípios. 

 A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações como serviços de saúde. Ela 

engloba a atenção básica, de média e alta complexidades, os serviços urgência e emergência, 

a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental 

e assistência farmacêutica. 

 

3.1.2 Sistema de Saúde Suplementar 

 

 O Sistema de Saúde Suplementar é a atividade que envolve a operação de planos e 

seguros privados de assistência médica à saúde. Essa operação é regulada pelo poder público, 

representado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS), e as operadoras 

compreendem seguradoras especializadas em saúde, medicinas de grupo, cooperativas, 

instituições filantrópicas e autogestões. 

 A partir da Lei 9.656/1998, foi definida como Operadora de Plano de Assistência à 

Saúde a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, 

cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de prestação 

continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, 

por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à 

saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, 

livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, 

visando à assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente 

às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, 

por conta e ordem do consumidor. (FENASAÚDE, 2018). 
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3.2 Modelo de Gestão baseada em Valor  

 

 Inicialmente, para facilitar a compreensão do modelo de gestão baseada em valor no 

sistema de saúde brasileiro, deve-se entender o modelo de gestão atualmente mais utilizado 

deste segmento, a Gestão de Pagamento por Serviço. 

A prática de funcionamento desse modelo está de acordo com o princípio de utilização 

dos recursos, ou seja, tudo o que for utilizado para o atendimento aos pacientes, incluindo 

materiais e recursos humanos, é listado e cobrado. A remuneração de cada serviço, como 

consulta, internação, exames, entre outros, é feita com base em uma tabela de valores pré-

definidos junto às Operadoras de Saúde. O Pagamento por Serviço no sistema de saúde foi 

criado nos Estados Unidos na década de 1930.  

Na gestão de pagamentos por serviços, o prestador é remunerado por procedimento. 

As partes estabelecem previamente uma tabela de preços e os valores praticados variam 

amplamente entre diferentes prestadores e pagadores. O desempenho não é levado em conta, 

os custos reais raramente o são e os valores estão condicionados aos poderes de barganha. 

Remunera-se a quantidade, não a qualidade; reinternações decorrentes de evoluções clínicas 

ou erros médicos são novamente remuneradas. 

Trata-se de um sistema realizado de forma retrospectiva ou de pós-pagamento, 

tradicionalmente mais utilizado para a remuneração do trabalho médico e dos serviços 

hospitalares, e consiste em uma forma de pagamento por procedimento individual, item a 

item. Do ponto de vista profissional, esse modelo tem a justificativa de garantir uma 

preocupação integral do médico com o paciente, permitindo ofertar-lhe tudo o que seja 

necessário, sem qualquer restrição, incluindo exames para diagnóstico e tratamentos, já que 

o pagamento será realizado após a prestação do serviço (JEGERS, 2002, p. 60). Porém, tal 

procedimento viola a lógica da integralidade das ações de saúde e não estimula o 

comportamento preventivo dos serviços de saúde, levando o médico a não se preocupar com 

a causa ou a origem do problema de saúde então detectado (MEDICI, 1995.). 
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De acordo com Tobar, Rosenfeld e Reale (1997), esse sistema tem como vantagens 

alta produtividade, alta satisfação dos médicos e favorece a boa relação médico-paciente. 

Suas desvantagens consistem em facilitar a sobre-utilização, incentivar o 

superfaturamento, não favorecer práticas como a promoção e prevenção da saúde, associar-

se com uma distribuição desigual dos médicos em relação às suas especialidades, com 

concentração em áreas de maior rentabilidade, estimular o fazer sem relação com a real 

necessidade da ação, aumentar o número de consultas e procedimentos e diminuir sua 

duração (TOBAR; ROSENFELD; REALE, 1997). 

No mercado de saúde, conceitua-se esse o modelo como um sistema de conta aberta, 

no qual os procedimentos podem ser cobrados, assim como os materiais e recursos utilizados. 

O foco está na doença e não na prevenção de suas causas, a preocupação predominante está 

na forma de remunerar, na redução imediata de custos e não no resultado do serviço prestado. 

Os participantes do sistema de saúde competem utilizando ferramentas que trazem 

prejuízos para os pacientes, como descontos em preços por volume de pacientes, ou aspectos 

indiretos como a hotelaria em um hospital. Tais estratégias de competição apenas transferem 

o custo de um participante para o outro. Um exemplo é a estratégia de planos de saúde que 

oferecem mensalidade mais baratas, com menor cobertura para, assim, atrair mais 

beneficiários. Entretanto, quando há uma situação em que o beneficiário precisa utilizar o 

plano e necessita fazer obrigatoriamente um procedimento que não é coberto, de alguma 

maneira ele terá que buscar uma maneira de financiar tal procedimento: seja por meio do 

pagamento particular, seja utilizando a rede SUS, principalmente para procedimentos de alta 

complexidade. Portanto, observa-se que não houve de fato uma diminuição do custo para o 

sistema como um todo. O custo total do atendimento continuou o mesmo para o sistema. O 

plano de saúde apenas transferiu o custo de parte do tratamento do beneficiário para outro 

participante do sistema. Por sua vez, o participante que arcou com o custo busca formas de 

ser reembolsado pelas despesas, como no caso da busca do SUS pelo ressarcimento das 

despesas que os usuários dos planos de saúde fazem na sua rede, ou beneficiários que buscam 

na justiça o direito à realização de procedimentos que lhes são negados. 
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Outro exemplo são os prestadores de serviço de saúde que aceitam atender a planos 

que ofereçam grande volume de pacientes por uma tabela bem mais barata. Esse é o caso da 

rede contratada do SUS, por exemplo. O que atrai não é a tabela de preços, mas a 

possibilidade de ganho em escala ou benefícios como um certificado de filantropia. Esses 

prestadores também atendem a clientes particulares e convênios que financiam a suposta 

perda de receita derivada desse atendimento, pagando valores mais altos. Essa é outra 

demonstração da transferência de custos que não traz benefício a qualquer dos participantes, 

muito menos ao paciente. 

Desse modo, verifica-se que o custo total da prestação do serviço, nas situações 

descritas anteriormente, continua o mesmo, quando observado pelo ângulo da soma total do 

que foi financiado, independentemente de onde foi realizado, quando não se torna maior. 

Nesse contexto, o paciente que financia algum procedimento com recursos financeiros 

próprios acabam subsidiando aqueles que pagam menos por participarem de grupos maiores.  

Esse modelo gera o que Porter (2016, p.34) menciona como competição de soma zero, 

“quando as ofertas de bens e serviços convergem, o ganho de um torna-se a perda de outro”. 

Ou seja, se for somado tudo aquilo que foi gasto por todos os participantes envolvidos, na 

verdade, a soma foi igual à que originalmente seria, portanto, o ganho para o sistema foi zero. 

Para o sistema de saúde, o modelo de gestão de pagamento por serviço não gera a 

solução para o cenário atual, de alto custo, qualidade insatisfatória e com acesso limitado à 

assistência à saúde. 

 Observa-se, assim, que a competição não resultou em sucesso para os serviços de 

saúde ou para os consumidores, como costumar ocorrer em outras indústrias ou serviços. Ao 

invés de especialização, os prestadores de serviço se tornaram cada vez mais gerais, tentando 

fazer todo o serviço possível para todo paciente possível. 

 Na boa competição, o objetivo deve ser oferecer um serviço cada vez mais resolutivo 

aos pacientes. Sendo mais resolutivo, aumenta-se a capacidade de atendimento, ganha-se em 

escala de atendimento, havendo uma redução natural de custos sem as estratégias atualmente 

vigentes que consistem na restrição de serviços para que haja redução de custo. 
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 A competitividade leva à melhoria dos processos e métodos, reduz os custos e 

aumenta a qualidade dos produtos. Organizações não competitivas não conseguem 

acompanhar o mercado, restando-lhes apenas duas soluções: reestruturação ou falência. No 

setor da saúde, a competitividade funciona de forma quase oposta. Os custos são altos (e 

continuam a aumentar) apesar dos esforços para reduzi-los e os processos são pouco 

organizados. O desafio consiste, por conseguinte, no fato de que a competitividade na saúde 

deve gerar valor para o cliente e melhorar a qualidade, com consequente redução do custo. 

 Para ocorrer a transformação no sistema de saúde, torna-se evidente a necessidade de 

um realinhamento da competição, por meio do qual se crie valor para todos os participantes, 

principalmente para os pacientes. Deriva-se dessa necessidade, a gestão baseada em valor. 

 Porter e Teisberg (2006) determinam o valor neste sistema, considerando a condição 

de saúde ao paciente durante todo o ciclo de atendimento, desde a monitorização e prevenção, 

passando pelo tratamento e estendendo-se até o gerenciamento da doença. Valor só pode ser 

medido pelo ciclo de atendimento e não apenas por um procedimento, serviço, consulta ou 

exame isoladamente. 

 O sistema de saúde necessita estar integrado e cada participante terá que ser 

responsabilizado por resultados. Assim, cria-se um modelo de competição com base em 

resultados, e entregar valor não será mais uma questão discricionária. Deve-se observar que, 

na situação de correta competição, há ganho para todos os atores envolvidos. Os ganhos são 

em custo menor, menor valor pago pelo paciente ou pelo financiador do tratamento e ainda 

para a sociedade com a volta mais rápida do paciente ao trabalho e família. Essa é uma soma 

positiva e diferente de zero. 

Para que se estimule a prática da boa medicina e da correta competição, Porter e 

Teisberg (2006) sugerem a adoção de oito princípios, os quais estão descritos a seguir: 

1) O foco deve ser o valor para o paciente e não a redução de custos. As ações devem 

buscar melhorar o resultado em saúde alcançado pelo paciente e não diminuir custos 

artificialmente com base na restrição de acesso ou cobertura. 
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2) A competição deve ser baseada em resultados, que não são os usualmente são 

estabelecidos como indicadores. O resultado que se busca é o retorno obtido em 

termos de saúde. 

3) A competição deve estar centrada em condições de saúde e sobre um ciclo 

completo de atendimento.  

4) O atendimento de alta qualidade deve ser menos dispendioso. Por meio de um 

atendimento de qualidade, com melhor utilização de recursos e mais rápida conclusão 

dos tratamentos traz excelência nos resultados e custos mais baixos.  

5) Valor é criado por experiência, escala de atendimento e aprendizagem médica para 

cada condição de saúde. Aprendizagem e experiência criam valor para o paciente. 

6) A competição deve ser regional e nacional, não apenas local. 

7) Informação sobre os resultados e preços devem estar disponíveis a todos os 

participantes do sistema, os quais devem ter acesso às informações sobre os resultados 

levantados. Médicos, hospitais e clínicas, planos de saúde e, principalmente, o usuário 

dos serviços devem poder acessar as informações e tomar decisões baseadas nelas. 

8) Inovações que tragam mais benefícios aos pacientes devem ter sua adoção 

estimulada. 

 O desafio deste trabalho consiste em demonstrar porque o futuro do mercado 

de saúde brasileiro deverá ser respaldado pela gestão baseada em valor.  

 

3.3 Estudos sobre o Futuro  

 

Em conformidade com os propósitos delineados nesta dissertação, torna-se indispensável 

refletir sobre e utilizar as ferramentas disponíveis para consolidar o futuro do sistema de 

saúde no Brasil. 
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Para Johnson, Scholes e Whittington (2009, p.24): “todas as organizações se defrontam 

com mudanças em suas estratégias – algumas por quererem agarrar novas oportunidades, 

outras para superar problemas importantes”. O posicionamento desses autores explicita a 

realidade do setor de saúde no Brasil: diversos são seus problemas atuais, tais como os custos 

elevados, a falta de financiamento, a precária utilização e a ausência de gerenciamento 

correto de recursos, o envelhecimento populacional, o aumento de doenças infecciosas, as 

dívidas financeiras, entretanto, as oportunidades são também latentes, como: o aumento da 

utilização da tecnologia e inovação em produtos, os equipamentos e serviços, a provável 

redução da burocracia, o desenvolvimento de gestões eficientes, os tratamentos direcionados 

a fatores de risco à saúde, as terapias personalizadas, a participação financeira nos custos por 

parte dos pacientes. O desafio será encontrar a maneira adequada de desenvolver esse 

sistema, principalmente tendo como objetivo a satisfação do consumidor final: o paciente. 

Elton e O’Riordan (2016, p.6) conceituam o sistema de saúde atual como: “o peso 

coletivo das mudanças socioeconômicas e de políticas, os avanços tecnológicos e as 

mudanças estruturais prepararam o setor de saúde para situações de crise e desordem - e 

apresentaram uma opressão crível para promover o padrão de tratamento em todo o mundo”.   

Outras afirmações enaltem o momento disruptivo deste setor: 

Uma confluência de forças científicas, econômicas, sociais e tecnológicas está 

forçando mudanças em todo o setor de saúde” – Bob Horvitz, Ph.D., David H. 

Koch Professor of Biology, MIT. Além disso, “No desmembramento da indústria 

da saúde, a busca por novos modelos de negócios e a compreensão dos modelos 

emergentes é fundamental para que os resultados dos pacientes acompanhem o 

progresso científico. (Trevor Mundel, M.D. and Ph.D., Presidente da Global 

Health), Healhcare Disrupted, 2016 

Kotler (2000) cita que uma das inovações mais importantes na estratégia é uma mudança 

da ideia de venda de produtos e serviços existentes para a de entendimento e satisfação de 

percepções, desejos e necessidades do cliente. Referenciado por essa afirmativa, o sistema 

de saúde brasileiro necessariamente terá que encontrar um modelo de Gestão sustentável que 

satisfaça e atenda a suas percepções, desejos e que, por fim, assegurem a satisfação de seus 

pacientes. 
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3.4 Cenários 

 

Quando o ambiente de negócios apresenta altos níveis de incertezas oriundos da 

complexidade ou de mudanças velozes, é impossível desenvolver uma única visão do modo 

como as influências do ambiente podem afetar as estratégias da organização. Dessa forma, 

os cenários oferecem visões alternativas plausíveis de como o ambiente de negócios de uma 

organização pode se desenvolver no futuro. (JOHNSON, SHOLES E WHITTINGTON, 

2009). 

A definição de cenários futuros para esta proposta acadêmica será decisiva para o 

adequado entendimento do mercado de saúde, o que implicará o sucesso das empresas 

inseridas nesse contexto, uma vez que não existe formulação estratégica sem a definição 

correta dos possíveis cenários. 

Porter (1985) define que os cenários são um dispositivo poderoso para se levar em conta 

a incerteza, ao permitirem que se façam escolhas estratégicas. Para consolidar a importância 

dos cenários, esse autor ainda afirma que pode ser difícil determinar integralmente as 

incertezas mais importantes para a estratégia, se não houver uma série de cenários 

preliminares tenha sido analisada. 

Analisar cenários dentro do sistema de saúde é acreditar que o futuro é imprevisível e que 

a importância dessa análise é fundamental para sua sustentabilidade face a todos os aspectos 

sociais, econômicos, políticos, financeiros, tecnológicos inseridos nesse setor. 

Heijden (2004) defende que, na construção de cenários, a incerteza é uma variável 

importante a ser considerada. O fato de não se saber o que ocorrerá no futuro não invalida a 

ação de prever os cenários possíveis para tentar ao máximo formular essa prospectiva. Assim, 

ampliando os conceitos de Heijden (2004), apresentam-se três categorias quanto às 

incertezas: 

- Riscos: aparecem quando não há precedentes históricos suficientes, sob a forma de 

eventos semelhantes, que permitem estimar as probabilidades (mesmo que de forma 

subjetiva) para vários resultados possíveis. 
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- Incertezas estruturais: existem quando se considera a possibilidade de um evento 

que não é suficientemente singular para indicar probabilidade; a possibilidade do 

evento se apresenta por meio de uma cadeia de raciocínio de causa e efeito, que não 

dispõe de evidências que possibilitem julgar a probabilidade de sua ocorrência. 

- Incertezas impossíveis de conhecer: não há possibilidade de se imaginar o evento, 

para tanto, faz-se um retrospecto na história, verifica-se que houve muito desses 

eventos e é necessário assumir que isso continuará no futuro, não havendo, assim, 

indicações sobre a natureza desse evento. 

O sistema de saúde, ao longo de sua história, desenvolveu-se frente às implicações dos 

aspectos tecnológicos, sociais, políticos e econômicos. Diante desses fatores, entende-se que 

o grande diferencial competitivo das instituições de saúde vincula-se à implantação da gestão 

estratégica, de tal maneira que ela faça frente aos desafios decorrentes, inclusive, de uma 

relação mais estreita com a cadeia de clientes e serviços. Dessa forma, torna-se evidente que 

a construção de cenários para esse setor será decisiva para sua real sustentabilidade e 

longevidade.  

Nesse sentido, a proposta desta dissertação é analisar os cenários possíveis desse setor e 

como esses influenciarão as decisões dos players inseridos no segmento.  

 

3.4.1 Origem e conceitos de cenários 

 

Cenários são, de acordo Porter (1980), visões parciais e internamente consistentes de 

como o mundo será no futuro e que podem ser escolhidas de modo a limitar o conjunto de 

circunstâncias que podem vir a ocorrer. 

Os cenários geralmente são identificados a partir dos principais indicadores somados ao 

maior grau de incerteza, o que, para Johnson, Scholes e Whittington (2009), significa dizer 

que tais indicadores podem criar visões do futuro radicalmente diferentes, de acordo com o 

modo como são apresentados.  



33 

 

As instabilidades econômicas, sociais, culturais e ambientais geram fatores que estão 

presentes na vida das organizações públicas e privadas e, nas últimas décadas, têm 

evidenciado a importância da administração estratégica na busca de sua sobrevivência. Esse 

fato tem direcionado as empresas para a utilização de técnicas avançadas de prospecção para 

a realização dos objetivos organizacionais, como o uso de cenários com a finalidade de prover 

a essas organizações mais informações sobre o futuro.  

Observa-se que as constantes mudanças existentes no mundo globalizado não permitem 

a utilização de meras extrapolações para antever estratégias futuras. Conforme Narayanan e 

Fahey (1999) enfatizam, a necessidade do prognóstico consiste em desenvolver 

considerações plausíveis sobre o escopo, a direção, a velocidade e a intensidade das 

mudanças macro, em aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

Porter (1992), inserido no contexto industrial, define cenário como uma visão 

internamente consistente da estrutura futura, baseando-se em um conjunto de suposições 

plausíveis sobre as incertezas importantes que podem influenciar a estrutura industrial.  

Godet e Roubelat (2002), por sua vez, ainda apresentam duas grandes categorias de 

cenários, assim identificadas: exploratório e antecipação ou normativas. Esses mesmos 

autores (1996) classificam os cenários em três tipos: Possíveis, Plausíveis, Desejáveis. 

Schwartz (2000) defende que a aplicação de cenários poderia ser justificada como forma 

de: 

A. enriquecer os pontos de vista especializados; 

B. refletir sobre o panorama corporativo presente e futuro; 

C. sensibilizar os indivíduos às interações ambiente-empresas; 

D. perceber todos os diferentes aspectos de cada panorama; 

E. desenvolver a flexibilidade e adaptabilidade da empresa; 

F. facilitar as reações aos eventos; 

G. preparar e facilitar a tomada de decisão. 
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A definição prospectiva dos cenários facilitará as decisões estratégicas inseridas no 

sistema de saúde no Brasil, influenciando as atuações dos players, quer sejam hospitais, 

fornecedores ou empresas de serviços. 

De modo geral, a metodologia básica das previsões tradicionais é a extrapolação, para o 

futuro, de tendências verificadas no passado. Contudo, esse modelo, mostra-se inadequado, 

pois ignora as mudanças em andamento, presentes, que talvez tenham sido influenciadas pelo 

passado e que, provavelmente, impactarão o futuro. A esse propósito, Wack (1985) pondera 

que as previsões extrapolativas (ou determinísticas) nem sempre estão erradas; muitas vezes 

elas são razoavelmente acuradas. 

A análise prospectiva por meio de cenários torna-se seguramente mais adequada para 

prever o futuro. A prospectiva, segundo Godet (1983), é uma reflexão sistemática que visa 

orientar a ação presente à luz dos futuros possíveis, a reflexão prospectiva se impõe em razão 

dos efeitos conjugados de dois fatores principais: em primeiro lugar, a aceleração das 

mudanças técnicas, econômicas e sociais exige uma visão em longo prazo; em segundo lugar, 

os fatores de inércia ligados às estruturas e aos comportamentos mandam “semear hoje para 

colher amanhã”. 

A proposta desta análise está em não eliminar a incerteza mediante uma predição ilusória, 

mas utilizar o método de cenários para antecipar o futuro de forma mais segura. Cada cenário 

procura estabelecer uma sucessão lógica de eventos, de modo que, partindo-se do presente 

(ou de uma dada situação), visualize-se como se poderá chegar passo a passo a uma situação 

futura. 
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4.  A História da Saúde 

 

 A proposta de estudar a história da saúde pode inicialmente provocar um sentimento 

de rejeição, evocando imagens possíveis de banheiros, doenças infectocontagiosas, drenos, 

sangue, dor e morte, contudo, esse tema desperta tanto a atenção dos indivíduos, que é 

relatado em diversos trechos e citações ao longo da história humana. 

Porter (1999), menciona que a caricatura da saúde pública foi promovida, em parte, 

pelas histórias sobre o tema escritas nas décadas de 1950 e início dos anos 1960. Esse autor 

ainda destaca o posicionamento de outros historiadores, entre os quais: os políticos biógrafos, 

Samuel Finer, R.A. Lewis e Royston Lambert (Finer, 1952; Lewis,1952; Lambert, 1963), e 

os oficiais de saúde pública ingleses, que escreveram excelentes histórias administrativas de 

saúde pública, William Frazer e Colin Fraser Brockington (Frazer, 1950; Fraser Brockington, 

1956), os quais apresentaram uma definição do assunto que refletia de perto os ideais do 

século XIX sobre a reforma da saúde pública. Eles e praticantes anteriores de saúde pública, 

como George Newman e Arthur Newsholme (Newsholme, 1927; Newman, 1932) 

compararam saúde pública com “a ideia sanitária” e os métodos de medicina preventiva, tais 

como vacinação. 

Esse tema tem uma relevância tão significativa que encontramos trechos bíblicos que 

mencionam a questão da saúde, parte daí toda a tradição historiográfica desse assunto que, 

ao longo da existência humana, foi explorado por diversos autores. Entre eles, René Sand 

(1952), professor de medicina social na Universidade de Bruxelas, que escreveu um artigo 

impressionante sobre o que ele chamou de o avanço da medicina social de antigo aos tempos 

modernos. Temas semelhantes foram posteriormente explorados por George Rosen, em 

1958, quando ele escreveu o que se tornou o definitivo livro didático sobre a história da saúde 

pública. 

Por certo, esses relatos sempre confirmaram conquistas da saúde pública frente a 

momentos sucessivos de doenças, contaminações, ameaças e taxas de mortalidade. Porém, 

acerca desse tema, batalhas sucessivas ao longo da história foram travadas e avanços 

conquistados, muito embora a luta travada nunca tenha tido um fim previsto.  
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Grisotti (2010) cita que a expectativa de erradicação das doenças infecciosas 

propiciadas pelo advento da teoria da origem microbiana das infecções e pelo posterior 

descobrimento da penicilina não se confirmou. Essa constatação reafirma o pensamento 

sobre o impacto das doenças epidêmicas e infecciosas nas transformações históricas da 

população mundial. 

Com a proposta de reforçar as afirmações sobre a importância do tema saúde, é 

necessário apresentar uma retrospectiva sobre o assunto.  As narrativas históricas constroem 

a compreensão de que a maioria dos povos antigos praticava limpeza e higiene pessoal, 

muitas vezes, por motivos religiosos, incluindo, aparentemente, um desejo de ser puro aos 

olhos de seus deuses.   

Por um longo período, as sociedades consideraram as epidemias como julgamentos 

divinos sobre a maldade humana. A ideia de que a peste é causada por causas naturais, como 

clima e ambiente físico, no entanto, foi gradualmente desenvolvida. Durante os séculos V e 

IV a.C., na Grécia, foi apresentada a primeira tentativa de teoria racional e científica sobre a 

causa de doenças. Acredita-se que Hipócrates, médico grego, tenha escrito de forma 

sistemática a relação causal entre as doenças humanas e o meio ambiente. Novas ciências 

sobre bacteriologia e imunologia surgiram apenas no século XIX.  

Ao longo da Idade Média, foram dados vários passos no desenvolvimento da saúde 

pública: tentativas de lidar com as condições insalubres das cidades e, por meio de 

quarentena, limitar a disseminação de doenças; o estabelecimento de hospitais; e prestação 

de cuidados médicos e assistência social.  

Os avanços tecnológicos culminaram, nos séculos XVI e XVII, em uma série de 

realizações científicas. Líderes instruídos da época reconheceram que a força política e 

econômica do Estado exigia que a população tivesse boa saúde. Assim, foram lançadas as 

bases da anatomia e da fisiologia. A observação e a classificação possibilitaram o 

reconhecimento mais preciso de doenças e a ideia de que organismos microscópicos 

pudessem causar doenças transmissíveis começou a tomar forma. 
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Entre os pioneiros da medicina da saúde pública estava o estatístico inglês John 

Graunt, que, em 1662, publicou um livro de estatísticas, compilado por conselhos paroquiais 

e municipais, que indicava números de mortes e, algumas vezes, sugeria suas causas. 

Inevitavelmente, os números eram imprecisos, mas foi um começo para os estudos em 

epidemiologia. 

Movimentos durante século XIX foram realizados para melhorar o saneamento e 

ocorreram simultaneamente em vários países europeus, foram construídos hospitais no 

período entre 1750 e 1830. Relatos mencionam que, em 1750, a população da Europa 

aumentou rapidamente e, por isso, houve maior consciência do grande número de mortes 

infantis e das condições desagradáveis nas prisões e nas instituições dedicadas aos cuidados 

da saúde mental. 

Esse período também testemunhou o início e o rápido crescimento dos hospitais. 

Hospitais fundados no Reino Unido, como resultado de esforços voluntários de cidadãos 

particulares, ajudaram a criar um padrão que se tornaria familiar nos serviços públicos de 

saúde. Primeiro, um mal social é reconhecido e os estudos são realizados por iniciativa 

individual. Posteriormente, esses esforços moldam a opinião pública e atraem a atenção do 

governo. Finalmente, tal agitação leva à ação governamental. 

Essa época também foi caracterizada por esforços para educar as pessoas acerca da 

saúde. Em 1752, o médico britânico Sir John Pringle publicou um livro que discutia a 

importância da ventilação nos alojamentos e da provisão de latrinas. Dois anos antes, ele 

escrevera sobre a febre da prisão e enfatizava questões sobre a higiene pessoal. Em 1754, 

James Lind, que havia trabalhado como cirurgião na marinha britânica, publicou um tratado 

sobre o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C. 

Com o progresso da Revolução Industrial, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores se 

arruinaram. Na Inglaterra, onde a Revolução Industrial e seus resultados adversos sobre a 

saúde foram experimentados pela primeira vez, surgiu, no século XIX, um movimento em 

direção à reforma sanitária que, finalmente, levou à organização de instituições de saúde 

pública. Entre 1801 e 1841, a população de Londres duplicou e a de Leeds quase triplicou. 

Com esse crescimento, também aumentaram as taxas de mortalidade. Entre 1831 e 1844, a 
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taxa de mortalidade por mil aumentou em Birmingham de 14,6 para 27,2; em Bristol, de 16,9 

para 31 e, em Liverpool, de 21 para 34,8. Esses números foram resultado de um aumento na 

população urbana que excedeu em muito a habitação disponível e do subsequente 

desenvolvimento de condições que levaram a doenças generalizadas e a problemas de saúde. 

Por volta do início do século XIX, abnegados e altruístas na Inglaterra laboraram para 

educar a população e o governo sobre problemas associados ao crescimento populacional, à 

pobreza e às epidemias. Em 1798, o economista e demógrafo inglês Thomas Malthus 

escreveu sobre o crescimento populacional, sua dependência da oferta de alimentos e o 

controle da criação por meio de métodos contraceptivos. O filósofo utilitarista Jeremy 

Bentham propôs a ideia do maior bem do maior número como um critério de comparação 

com o qual a moralidade de certas ações poderia ser julgada. O médico britânico Thomas 

Southwood Smith fundou a Associação de Saúde das Cidades em 1839 e, em 1848, serviu 

como membro do novo departamento do governo, então chamado Conselho Geral de Saúde. 

Ele publicou relatórios sobre quarentena, cólera, febre amarela e os benefícios das melhorias 

sanitárias. 

A Poor Law Commission, criada em 1834, explorou problemas de saúde comunitária 

e sugeriu meios para resolvê-los. Seu relatório, em 1838, argumentava que “os gastos 

necessários para a adoção e manutenção de medidas de prevenção seriam, em última 

iminência, menores do que o custo da doença agora constantemente engendrada”. Pesquisas 

sanitárias provaram que existe uma relação entre doença transmissível e sujeira em um 

ambiente, e foi indicado que salvaguardar a saúde pública é a providência do engenheiro e 

não do médico. 

A Lei de Saúde Pública, de 1848, estabeleceu uma Junta Geral de Saúde para fornecer 

orientação e auxílio em questões sanitárias às autoridades locais, cujos esforços anteriores 

haviam sido impedidos pela falta de uma autoridade central. O conselho tinha autoridade 

para estabelecer conselhos locais de saúde e investigar as condições sanitárias em distritos 

específicos. Desde aquela época, vários atos de saúde pública foram aprovados para regular 

o esgoto e o descarte, o alojamento de animais, o fornecimento de água, a o monitoramento 
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de doenças, o registro e a inspeção de casas de repouso e hospitais privados, a notificação de 

nascimentos e a provisão de serviços de maternidade e assistência social à criança. 

Os avanços na saúde pública na Inglaterra tiveram uma forte influência nos Estados 

Unidos, onde um dos problemas básicos, como na Inglaterra, era a necessidade de criar 

mecanismos administrativos eficazes para a supervisão e regulamentação da saúde da 

comunidade. Na América, as epidemias recorrentes de febre amarela, cólera, varíola, febre 

tifoide e tifo tornaram urgente a necessidade de uma administração eficaz da saúde pública. 

O chamado relatório Shattuck, publicado em 1850 pela Comissão Sanitária de 

Massachusetts, revisou os graves problemas de saúde e condições de vida extremamente 

insatisfatórias em Boston. Suas recomendações incluíam um esboço para uma boa 

organização de saúde pública baseada em um departamento estadual de saúde e todos os 

conselhos de saúde de cada cidade. Essa organização foi criada pela primeira vez em de Nova 

York, em 1866.  

Os desenvolvimentos do século XIX, na Alemanha e na França, apontaram o caminho 

para futuras ações de saúde pública. A França era proeminente nas áreas da teoria política e 

social. Como resultado, o movimento de saúde pública no país foi profundamente 

influenciado por um espírito de reforma pública. Os franceses contribuíram 

significativamente para a aplicação de métodos científicos para identificação, tratamento e 

controle de doenças transmissíveis. Embora muitas tendências de saúde pública na Alemanha 

parecessem as da Inglaterra e as da França, a ausência de um governo centralizado até depois 

da guerra franco-alemã causou diferenças significativas. Após o fim da 2ª Guerra e a 

formação do Segundo Reich, foi formada uma unidade centralizada de saúde pública. Outro 

desenvolvimento nesse âmbito foi o surgimento da higiene como uma ciência de laboratório 

experimental. Em 1865, a criação, em Munique, da primeira cadeira em higiene experimental 

sinalizou a entrada da ciência no campo da saúde pública. Houve outros avanços, como o uso 

de análise estatística no tratamento de problemas de saúde. O precursor do Serviço de Saúde 
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Pública dos EUA surgiu, em 1798, com o estabelecimento do Serviço Hospitalar Marinho. 

Quase cem anos depois, o serviço impôs, pela primeira vez, a quarentena do porto1.  

O trabalho do bacteriologista italiano Agostino Bassi com infecções do bicho-da-

seda, nos primórdios do século XIX, preparou o caminho para a demonstração posterior de 

que organismos específicos causam várias doenças. Algumas questões, no entanto, ainda não 

tinham sido respondidas, como os problemas relacionados a variações na transmissibilidade 

de organismos e na suscetibilidade de indivíduos a doenças. 

No final do século XIX, o químico e microbiologista francês Louis Pasteur, os 

cientistas alemães Ferdinand Julius Cohn e Robert Koch e outros desenvolveram métodos 

para isolar e caracterizar as bactérias. Nesse ínterim, o cirurgião inglês Joseph Lister 

desenvolveu conceitos de cirurgia antisséptica, e o médico inglês Ronald Ross identificou o 

mosquito como transmissor da malária. Além disso, o epidemiologista francês Paul-Louis 

Simond forneceu evidências de que a peste é principalmente uma doença de roedores 

alastrados por pulgas, e os americanos Walter Reed e James Carroll demonstraram que a 

febre amarela é causada por um vírus filtrável transportado por mosquitos. Assim, a saúde 

pública moderna e a medicina preventiva devem muito aos primeiros entomologistas e 

bacteriologistas médicos. Uma dívida adicional é devido à bacteriologia por causa de sua 

ramificação, a imunologia. 

Porém, mesmo diante desses acontecimentos, conforme afirmam Ujavari e Ardoni 

(2014): 

[...] o século XIX trouxe avanços tecnológicos e industriais em diversas áreas. 

Uma, porém, ficou para trás: a Medicina. Ao redor do planeta, a mortalidade 

infantil alcançava taxas altíssimas e a expectativa de vida era baixa. Doenças 

diversas castigavam a população. Mas o cenário mudou ao longo do século XX.   

 

O final do século XIX comprovava para o mundo que avanços foram conquistados 

no ramo da ciência, pois o período posterior à Revolução Industrial alterou a dinâmica 

mundial, modificando o ritmo populacional. O carvão era produzido em alta escala, foram 

                                                           
1 A quarentena do porto correspondia ao isolamento de um navio no porto por um período limitado para dar 

tempo à manifestação da doença. 
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28 milhões de toneladas apenas em 1900. Os oceanos eram cortados por imensos 

transatlânticos, ligando a Europa e a América em viagens semanais, não apenas transportando 

passageiros, mas também carregamentos de alimentos, artigos de luxo, manufaturados e 

matérias-primas.  

Outros importantes avanços eram notados naquela época, as locomotivas, que 

atravessam os limites territoriais; cabos telegráficos, que facilitavam a comunicação e 

colaboravam com a alavancagem das relações comerciais; as notícias, que percorriam 

milhões de quilômetros e conectavam os continentes. O crescimento urbano mudava o 

dinamismo dos países, mais de um décimo da população mundial já habitava as grandes 

cidades, como: Londres, Paris, Berlim, Viena, Nova Iorque, Chicago e Filadélfia. 

A eletricidade mudava substancialmente a vida urbana, também teve início nessa 

época o transporte por meio de carros, mesmo que de maneira ainda tímida. As construções 

subterrâneas modificavam as cidades, não apenas por suas obras de saneamento público bem 

como para inaugurar linhas de metrô. Esse período transformou a realidade de vida dos seres 

humanos, contudo, todo o avanço tecnológico contrastava com a realidade da saúde pública 

nas cidades. Ujavari e Ardoni (2014), mencionam que nos Estados Unidos quase uma em 

cada 100 mulheres não sobrevivia aos problemas do parto. Outros dados alarmantes são: 

• Uma a cada dez crianças não completava 1 ano de vida. 

• Crianças sofriam de doenças como: diarreia, pneumonia, tuberculose, 

epidemias de sarampo, varíola, escarlatina e coqueluche. 

• A varíola, era a única doença que possuía vacina. 

• Expectativa de vida era de apenas 47 anos. 

• Poucos idosos. 

• Os remédios eram basicamente caseiros. 

 

Com base nessas observações, conclui-se que a saúde era ainda muito precária no 

cenário mundial. O século XX contribui para o desenvolvimento da Medicina e, 

consequentemente, para o avanço da saúde. Esse período caracteriza-se por diversas 
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descobertas, que transformam a sociedade e colaboram para a melhoria de vida da população, 

no entanto, o acesso aos benefícios resultantes dessas melhoras permaneceram restritos e 

acentuaram as desigualdades. É fato, que o aumento da globalização e da economia neoliberal 

cada vez mais tem aumentado a parte da raça humana excluída. E isso em escala mundial, 

assim, não há como comparar as conquistas alcançadas no primeiro mundo (Fielding, 2009) 

com as obtidas no chamado terceiro mundo. 

Nota-se que, nos primeiros cinquenta anos do século passado, os esforços foram 

concentrados no controle das doenças infecciosas, epidemias que assustavam toda a 

população, gerando uma incerteza absoluta sobre o futuro. A partir dessa época, desenvolveu-

se a preocupação com as doenças crônicas, ou seja, as denominadas “não transmissíveis”, 

juntamente com os supostos fatores de risco ocorrentes no ambiente. À guisa de exemplo, 

menciona-se o desenvolvimento da saúde ocupacional (CULLEN, 2009). 

Um importante avanço na saúde mundial ocorreu em 07 de abril de 1948, quando da 

constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo seu regulamento, a OMS 

“tem por objetivo desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos. 

A saúde sendo definida nesse mesmo documento como um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou 

enfermidade”. Essa instituição colabora decisivamente na direção de esforços internacionais 

para controlar surtos e doenças, além de patrocinar programas que objetivem a prevenção 

delas. 

Na segunda metade do século, houve o surgimento de várias especialidades médicas. 

No que se refere ao âmbito biológico, foram alcançados feitos representativos graças ao 

advento de vacinas competentes, de inseticidas com autoridade residual e do aperfeiçoamento 

administrativo ao se executarem as campanhas de prevenção. O século XX presenciou a 

execução de tecnologia mais avançada no controle do ambiente físico, por meio da ampliação 

do saneamento ambiental. Ujvari e Tarso (2014), apresentam em sua obra de 2014 uma 

cronologia bastante interessante sobre o tema, demonstrando como este século influenciou 

demasiadamente a evolução das populações ao redor do mundo. Para Hochman, Xavier e 

Pires-Alves (2004, p. 45): 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
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 [...] saúde e a enfermidade são algo mais que fenômenos biológicos; de que em torno dos cuidados, dos 
mecanismos de controle e das curas estão dimensões relevantes da história da saúde e da doença […] e 

que o processo saúde-doença diz respeito não apenas à salubridade ou a insalubridade de nossos países, 

mas é revelador, constituinte e formador de aspectos cruciais da modernidade e da história social, 

política, intelectual e cultura.  

 

A história da saúde confronta-se com a da humanidade. Há de se notar que a evolução 

humana se desenvolveu ao longo da dos aspectos sociais, econômicos, religiosos, políticos, 

étnicos, culturais e que o conceito da saúde permeou toda esta revolução além do 

desenvolvimento humano, apesar de confrontar-se com decisões, muitas vezes, isoladas e 

que não objetivavam o interesse coletivo.  

O desafio desse tema para os próximos períodos será ainda maior, segundo o 

Presidente do Conselho Executivo da OMS, o cardiologista húngaro Mihaly Kökény, os 

principais desafios globais da saúde no século XXI, serão: as crises interdependentes como 

alterações climáticas, escassez de recursos, alimentos, saúde, crises financeiras, proliferação 

nuclear; a não existência de uma potência mundial dominante; a realização de novas alianças; 

o aumento das desigualdades dentro e entre os países e a migração. Contribuem para a 

composição desse cenário alguns outros importantes fatores como: o desenvolvimento 

populacional, o envelhecimento tardio, os altos índices de natalidade, a renda 

desproporcional ao redor dos países e os efeitos da globalização.  

Frente à caracterização histórica da saúde mundial ao longo dos anos, encontra-se o 

grande desafio desse tema, o que se deve fazer para atender a uma população em torno de 7,6 

milhões de habitantes, segundo dados da ONU, em 2017. Nesse relatório encontra-se uma 

projeção de que a população mundial chegará a 9,8 bilhões de pessoas, em 2050, e que, para 

2100, o mundo tenha quase 11,2 bilhões de habitantes. Os dados constam do relatório 

Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2017, do Departamento dos Assuntos 

Econômicos e Sociais da ONU. 

Essa questão populacional tem implicações diretas no tema saúde, uma vez que, além 

do crescimento populacional, a taxa de mortalidade tem diminuído, o envelhecimento 

populacional também afeta diretamente os sistemas de saúde. Observa-se, assim, que o 
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impacto desses aspectos nos custos do sistema de saúde é decisivo e importante. Na maioria 

dos países, os tais custos crescem mais rápidos do que o próprio PIB. 

 

4.1 A História da Saúde no Brasil 

 

De acordo com Carvalho (2013), a história da Saúde no Brasil passa, 

necessariamente, pela filantropia, sobretudo pelo cunho filantrópico religioso, a caridade. As 

pessoas eram atendidas pelas instituições e médicos filantropos.  

As questões relacionadas ao controle de doenças, vacinações e saneamento básico, 

assim como na história de outros países, também estiveram diretamente inseridas no contexto 

da realidade nacional e o Estado exerceu papel importante no desenvolvimento deste sistema. 

Fortalece a relação entre saúde e religião, o conceito de Czeresnia (2003) que verifica 

que a saúde tem origem desde a concepção mágico religiosa, passando pela simplista de 

ausência de doença, até chegar a mais abrangente concepção adotada pela Organização 

Mundial da Saúde.  

Outra importante contribuição sobre o tema da Saúde é apresentada por Hochman, 

Xavier e Pires-Alves (2004), para os quais a saúde e a enfermidade são mais que fenômenos 

biológicos; referem-se aos cuidados, aos mecanismos de controle e às curas, que constituem 

dimensões relevantes da história da saúde e da doença. Ademais, o processo saúde-doença 

diz respeito não apenas à salubridade ou à insalubridade de nossos países, mas é revelador, 

constituinte e formador de aspectos cruciais da modernidade e da história social, política, 

intelectual e cultural. 

A análise da história da saúde no Brasil inicia-se ainda no período de colonização. 

Revela-se, que antes da chegada de portugueses em solo brasileiro, os índios já o povoavam 

há centenas de anos. Esses povos já padeciam com adoecimentos, mas, com a colonização 

portuguesa, tudo deteriorou, especialmente pela célebre expressão usada em aulas sobre a 

história do Brasil: as “doenças de branco”. Doenças comuns na Europa, que não existiam no 

http://www.politize.com.br/povos-indigenas-do-brasil/
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Brasil, acabaram sendo trazidas. O ponto de destaque é que os indígenas não possuíam 

imunidade para elas e o resultado foi a morte de milhares deles. 

Durante os 389 anos de duração do período colonial, pouquíssimo foi realizado com 

relação à saúde. A inexistência de políticas públicas organizadas, muito menos a edificação 

de centros de atendimento à população. Não obstante, o acesso a tratamentos e cuidados 

médicos baseava-se na classe social: escravos e pessoas com poucos recursos viviam em 

condições precárias e poucos sobreviviam às doenças que lhes acometam. As pessoas ricas, 

nobres e colonos brancos, que tivessem terras e posses, tinham maior facilidade de acesso a 

médicos e remédios da época, portanto, suas chances de sobrevivência eram maiores. 

Por certo, o Brasil no período entre o descobrimento e o Império, não desfrutava de 

nenhum modelo de assistência à saúde da população, nem mesmo interesse por parte do país 

colonizador pelo tema. Porém, com a chegada da família real, criou-se uma estrutura sanitária 

mínima no Rio de Janeiro. Dom João VI, em 1808, fundou o Colégio Médico-Cirúrgico Real 

Hospital Militar, na Bahia, e foram criados cursos de Medicina, Cirurgia e Química. Assim, 

aos poucos, os médicos estrangeiros foram substituídos por brasileiros, ou formados no 

Brasil. 

Outro aspecto importante nesse contexto histórico refere-se aos aspectos religiosos e, 

principalmente, à presença das Santas Casas de Misericórdia, durante anos, a única opção de 

adoção e cuidados com a saúde para quem não tinha dinheiro. Elas eram criadas pelos 

religiosos e, inicialmente, relacionadas à caridade – entre o século XVIII e o ano de 1837. 

Até 1850, as atividades de saúde estavam restritas ao controle de navios, saúde dos portos e 

atribuições sanitárias.  

No início da República, emergiu um quadro sanitário caótico, caracterizado pela 

proliferação de diversas doenças graves, como varíola, malária, peste bubônica e febre 

amarela, o que afetava o comércio exterior. A partir de 1903, nomes como Oswaldo Cruz e 

Emílio Ribas foram importantes nesse cenário, principalmente pelos aspectos de controle de 

doenças e criação de modelos assistenciais. 

http://www.politize.com.br/politicas-publicas-o-que-sao/
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Carlos Chagas, em 1920, marcou a história da saúde no Brasil, a partir de propagandas 

de educação para a saúde, expansão de saneamento em âmbito nacional, defesa da licença 

gestante, criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) aos funcionários das 

ferrovias, além de vetar admissão de menores de 12 anos em fábricas. Estas CAPs foram um 

marco nessa evolução histórica, principalmente por concederem benefícios como: assistência 

médica, medicamentos, aposentadorias, pensões e auxílio funeral. 

Outro fator marcante, surgiu em 1930, com a criação do Ministério do Trabalho, 

estabelecendo-se alguns direitos e deveres aos trabalhadores. As CAPs foram substituídas 

pelas IAPs, organizadas por categorias profissionais. Criaram-se também o Ministério da 

Educação e Saúde e, em 1937, o Serviço Nacional da Febre Amarela, erradicando-se essa 

doença no Brasil. 

Em 1953, é fundado o Ministério da Saúde e, dez anos depois, é proposto o projeto 

de Descentralização da Saúde. Após o início da Ditadura Militar, o Governo começa a 

intensificar os esforços nessa área. O INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) surge em 

substituição aos IAPs, em 1966. Nesse momento, o Governo unifica os benefícios aos 

trabalhadores rurais, às empregadas domésticas e aos trabalhadores autônomos, que passam 

a ter benefícios previdenciários.  

A década 1970, marca a criação do INAMPS (Instituo Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social), cujo objetivo é coordenar as atividades de assistência médica. 

Um evento histórico relevante nesse cenário acontece em 1978, na Conferência de Alma, na 

Rússia. À época, países desenvolvidos e subdesenvolvidos discutiram a extensão das 

desigualdades sanitárias e estabeleceram uma meta para o ano de 2000, que a saúde fosse 

convertida em um direito de todos. Nesse momento, no Brasil, é instituído o Sistema de 

Saúde Nacional. 

Dados estatísticos da época revelam que o país tinha uma população de 40 milhões 

de habitantes sem acesso aos serviços de saúde, os serviços prestados eram inadequados, 

existia uma carência nutricional que afetava a metade da população, a mortalidade infantil 

dava-se na proporção de 80/1000 nativivos e a expectativa de vida chegava a 50 anos em 

algumas regiões. 
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Em 1981, é inaugurado o CONASP (Conselho Consultivo de Administração da Saúde 

Previdenciária) com o propósito de organizar a assistência médica, sugerir critérios para 

recursos, estabelecer controle de custos e avaliação de financiamento, além de buscar 

disciplinar o atendimento dos serviços. As AIS (Ações Integradas de Saúde) são implantadas 

em 1983 com o objetivo de criar uma rede pública unificada com a intenção de promover a 

descentralização e a universalização da atenção à saúde. 

O SUDS (Sistema Unificado Descentralizado de Saúde), é fundado em 1987. 

Também neste ano é formada a Assembleia Nacional Constituinte, com o propósito de 

elaborar e escrever a nova Constituição Federal, que só fora promulgada em 05 de outubro 

de 1988, quando surgiu o SUS (Sistema Único de Saúde). 

A partir desta Constituição, inicia-se um novo período no sistema de Saúde no Brasil. 

Com a promulgação das Leis 8080 e 8142 (Anexo 2), a primeira referindo-se à 

promoção da saúde e à organização dos serviços, e a segunda, à participação da comunidade 

e ao repasse dos recursos do governo federal para as demais instâncias, efetiva-se e regula-

se o SUS. Na década de 90, além do impacto direto destas duas leis, editam-se pelo Governo 

Federal, sucessivas Normas Operacionais Básicas (NOB) visando concretizar os princípios 

estabelecidos para o SUS. 

Para contextualizar a importância das NOBs, referencia-se a NOB 01/91, que trata da 

nova política de financiamento do SUS, como também a NOB 01/93, a qual dispõe sobre 

procedimentos reguladores do processo de descentralização das ações e serviços, dando 

maior autonomia aos estados e municípios. 

Para representar conceitualmente o Sistema Único de Saúde, deve-se considerar como 

referencial teórico a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Ela descreve o objetivo real 

desse sistema, que deve oferecer à população brasileira o atendimento básico da saúde, com 

base em seis princípios reais. (Anexo 3) 

A saúde decorre de três princípios ideológicos ou doutrinários, a saber: 
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• Universalidade: “a saúde é um direito de todos” – O Estado tem a obrigação de 

prover atenção à saúde. 

• Integralidade: a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os 

preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos. 

• Equidade: todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de 

saúde. 

Em setembro de 2000, foi impressa a Emenda Constitucional nº 29, também 

conhecida como a Emenda da Saúde. O texto certificou a coparticipação da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios no financiamento de ações e serviços de saúde 

pública. A nova legislação produziu, inclusive, limites mínimos de aplicação em saúde para 

cada unidade federativa. Nos estados e municípios, por exemplo, os recursos em saúde devem 

ser de 12% da receita bruta corrente.  

O sistema de saúde no Brasil também possui outra modalidade de gestão, definida 

pela Lei 9.656/1998 que, de acordo com a Fena Saúde, consolida as Operadoras de Plano de 

Assistência à Saúde, como:  

 

[...] sendo a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou 

comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou 

contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a 

preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, 

sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento 

por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de 

rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, 

hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da 

operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por 

conta e ordem do consumidor. 

 

Esse segmento é formado por operadoras que se rotulam em várias modalidades de 

ação no mercado, medicinas de grupo; seguradoras especializadas em saúde, cooperativas 

médicas; filantropias; autogestões; odontologias de grupo; cooperativas odontológicas; e, 

administradoras de benefício. 

 Existem diferentes modalidades de operadoras no setor de saúde, a saber: 
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A) Medicina de Grupo 

 

 A medicina de grupo comercializa planos de saúde para pessoas física e jurídica. O 

beneficiário faz uso de uma estrutura própria e/ou contratada pela operadora (médicos, 

hospitais, laboratórios e clínicas). 

 

B) Seguradora Especializada em Saúde 

 

 Operadora que não possui rede própria, mas referencia uma rede de serviços, ou seja, 

paga diretamente aos prestadores de serviços integrantes da rede, em nome dos clientes que 

utilizam os serviços. Também é obrigada a prever a livre escolha, segundo a qual, os 

segurados podem escolher estabelecimentos ou profissionais de saúde não referenciados pela 

seguradora. Nesse caso, o beneficiário do plano recebe reembolso das despesas de acordo 

com limites estabelecidos em contrato no prazo máximo de 30 dias após a entrega de toda a 

documentação solicitada pela operadora. 

 

C) Cooperativas Médicas 

 

 De acordo com a Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas), a cooperativa é uma sociedade 

composta por pessoas e sem fins lucrativos, formada pela associação autônoma de, no 

mínimo, 20 pessoas que se unem voluntariamente em uma sociedade coletiva e de interesse 

comum. Essas operadoras podem comercializar planos para pessoas físicas ou jurídicas, 

constituir uma rede de serviços própria ou contratar terceiros.  

 

D) Planos de Autogestão  
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 Pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos que opera plano de saúde, 

criada por empresas, associações de pessoas físicas ou jurídicas, fundações, sindicatos, 

entidades de categorias profissionais ou assemelhados, com o objetivo de prestar assistência 

à saúde exclusivamente a seus empregados, ex-empregados, administradores, ex-

administradores, associados e dependentes do grupo familiar até o quarto grau de parentesco 

consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, criança ou adolescente sob 

guarda ou tutela, curatelado, cônjuge ou companheiro dos beneficiários. São impedidas de 

ofertar planos para o público em geral e classificam-se em três grupos: 

• Autogestão vinculada a entidades públicas ou privadas patrocinadoras, instituidoras 

ou mantenedoras. Garantem o risco financeiro e não precisam apresentar garantias 

financeiras à ANS. 

• Autogestão constituída sob a forma de associação ou fundação, sem mantenedora, 

para determinada categoria profissional e seus dependentes, que sejam associados ou 

associados ao seu instituidor. É preciso constituir garantias financeiras na forma da 

lei. 

• Autogestão que opera plano de saúde por intermédio de seu departamento de recursos 

humanos ou órgão assemelhado. 

 

E) Filantropia 

  

 Entidades hospitalares sem fins lucrativos que operam Planos Privados de Assistência 

à Saúde e tenham obtido o certificado de entidade beneficente de assistência social emitido 

pelo Ministério competente, dentro do prazo de validade, bem como a declaração de utilidade 

pública junto ao Ministério da Justiça, ou junto aos Órgãos dos Governos Estaduais e 

Municipais, na forma da regulamentação normativa específica vigente. 

 Santas Casas da Misericórdia e hospitais de congregações, associações, fundações ou 

sociedades beneficentes são exemplos de entidades que mantêm serviços de saúde 

beneficentes e operam planos de saúde. 
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F) Administradora de Benefícios 

 

 Pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante 

ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência 

à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das seguintes atividades: promover a 

reunião de pessoas jurídicas contratantes; contratar plano privado de assistência à saúde 

coletivo, na condição de estipulante, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas 

legitimadas para contratar; oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas 

contratantes; apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como:  

 a) negociação de reajuste;  

 b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de saúde;  

 c) alteração de rede assistencial. 

 Outros importantes agentes deste sistema são: 

 

- Conselho de Saúde Suplementar - CONSU 

 Criado pela Lei 9.656/1998, e posteriormente alterado pelo Decreto nº 4.044, de 6 de 

dezembro de 2001, o CONSU é órgão colegiado integrante da estrutura regimental do 

Ministério da Saúde, sendo composto pelo Ministro da Justiça - que o preside - pelo Ministro 

da Saúde, pelo Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, além 

do Presidente da ANS, que atua como Secretário das reuniões. O CONSU tem competência 

para desempenhar as seguintes atividades: 

• Estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor de 

saúde suplementar. 

• Aprovar o contrato de gestão da ANS. 

• Supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS. 
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• Fixar diretrizes gerais para a constituição, a organização, o funcionamento e a 

fiscalização das empresas operadoras de produtos de que tratar a Lei 9.656/1998. 

• Deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma a 

subsidiar as decisões. 

 

- Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 

 Criada pela Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a ANS é autarquia sob regime 

especial, vinculada ao Ministério da Saúde. Sua missão é promover a defesa do interesse 

público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive 

quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento das ações de saúde no país. Entre suas competências, destacam-se as 

seguintes: 

• Propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar 

– CONSU –  para a regulação do setor de saúde suplementar. 

• Estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência 

à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras. 

• Estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde. 

• Normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes. 

• Definir, para fins de aplicação da Lei 9.656, de 1998, a segmentação das 

operadoras e administradoras de planos privados de assistência à saúde, 

observando as suas peculiaridades. 

• Decidir sobre o estabelecimento de subsegmentações aos tipos de planos 

definidos nos incisos I a IV do art. 12 da Lei 9.656, de 1998. 

• Autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos 

privados de assistência à saúde, de acordo com parâmetros e diretrizes gerais 

fixados conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda e da Saúde. 

• Expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômico-

financeira pelas operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões. 
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• Fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde 

e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento. 

• Articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando à eficácia da 

proteção e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à saúde, 

observado o disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

c. Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS 

 Câmara de caráter consultivo da estrutura da ANS, conforme a Lei 9.961/2000, tem 

como principal objetivo promover a discussão de temas relevantes para o setor de saúde 

suplementar no Brasil, além de oferecer subsídios às decisões da ANS. 

 

d. Seguradoras Especializadas em Saúde 

 Com a aprovação da Lei 9.656/1998, que regulamentou o setor de saúde suplementar 

no Brasil e criou o CONSU, e da Lei 9.961/2000, que criou a ANS, tornou-se necessário 

equiparar as operações de seguro saúde aos planos privados de assistência à saúde, de forma 

a adaptar tais operações aos requisitos legais. 

 A Lei 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, enquadrou o seguro saúde como plano 

privado de assistência à saúde, e a sociedade seguradora especializada em saúde como 

operadora de plano de assistência à saúde, para efeito da Lei 9.656, de 1998. 

 Às sociedades seguradoras, que em 2001 já operavam o seguro saúde, foi determinado 

que providenciassem a especialização até 1º de julho de 2001, quando passaram a ser 

disciplinadas pelo CONSU e pela ANS. 

 Com o advento da RDC nº 65/01, a ANS regulamentou esse segmento, aplicando-se, 

no que coube, às sociedades seguradoras especializadas em saúde, o disposto nas normas da 

SUSEP e do CNSP, publicadas até 21 de dezembro de 2000, cujas matérias não tenham sido 

disciplinadas pela ANS e pelo CONSU. 
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A saúde suplementar é regulada pelo poder público, aqui representado pela ANSS 

(Agência Nacional de Saúde Suplementar) e as operadoras compreendem seguradoras 

especializadas em saúde. 

Diante desse contexto, é necessário criar alternativas reais de sobrevivência. Para atender 

ao real direito à saúde, o Brasil experimentou diversos modelos de ações públicas e privadas, 

mas o desafio de prestar serviços a uma população de mais de 200 milhões de habitantes 

requer uma política real e sustentável, uma gestão participativa e colaborativa, que agregue 

todos os setores da economia, hospitais, planos de saúde, empresas fornecedoras e, 

obviamente, o próprio Governo, além da participação popular e das suas associações e 

entidades.       
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5. Método de Pesquisa  

 

Este capítulo apresenta o método de estudo utilizado. Com esse propósito, são 

apresentados o tipo de pesquisa, as fontes de dados e os procedimentos utilizados para coleta, 

validação e análise de dados.  

Foram entrevistados e pesquisados especialistas na área de saúde, no total de 16 

respondentes. Uma outra pesquisa foi realizada com pacientes do sistema de saúde privado e 

público, no total de 70 respondentes. Ambas, tiveram o objetivo de estudar o mercado de 

saúde brasileiro. 

5.1 Classificação (tipologia) da Pesquisa 

 

A pesquisa tornou-se verdadeiramente aplicada ao propósito do estudo, pois, por meio 

dessa iniciativa, evidenciaram-se dados importantes à compreensão da proposta de análise 

que norteia o desenvolvimento deste trabalho.  

Segundo Mattar (2005, p. 159), dados primários são aqueles que ainda não foram antes 

coletados. Eles são pesquisados com o objetivo de atender às necessidades específicas da 

pesquisa em andamento. Já os dados secundários, são aqueles que já foram coletados, 

tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados, com outros propósitos de atender às 

necessidades da pesquisa em andamento. Muito embora, considerando-se o fato de que o 

assunto estudado, a Gestão Estratégica baseada no Conceito de Valor para o mercado de 

saúde, é ainda pouco estudada pela literatura, o presente estudo utiliza dados secundários, 

tendo como base o método qualitativo, fundamentado em um estudo bibliográfico, 

exploratório e descritivo. 

O método qualitativo fundamentou o processo analítico deste estudo. Por certo, tornou-

se necessário identificar especialistas no mercado de saúde que pudessem contribuir com essa 

proposta. Nessa fase, além do desafio da identificação desse público, foi relevante a 

qualificação quanto à área de influência dos especialistas. Após a obtenção desses dados 
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iniciais, foram segmentados alguns grupos-foco de pesquisa, conforme descrito no Quadro 

3. 

 

 

Quadro 3. Grupos de Pesquisa 

Grupo de Pesquisa Características Objetivo da Pesquisa 

Executivos de Empresas 

Fornecedoras 
Visão Corporativa 

Análise sobre o aspecto 

empresarial 

Médicos e Diretores de 

Hospitais 
Visão do Cliente 

Análise sobre o aspecto do 

fornecimento 

Administradores de Planos 

de Saúde, Convênios 
Visão da Fonte Pagadora 

Análise sobre o aspecto do 

pagamento 

Pacientes Visão do Cliente 
Análise sobre o aspecto do 

usuário 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário   abordar o assunto por meio de 

fontes existentes e possíveis. Além disso, há uma literatura específica sobre o tema e as 

pesquisas de campo com especialistas do mercado foram de fundamental importância para 

os resultados apresentados neste trabalho. 

Com o propósito de alcançar os objetivos propostos nesta dissertação, foram realizados 

dois tipos de pesquisa: 

• Exploratória, para identificar as opiniões dos especialistas e pacientes 

especificamente sobre o futuro do sistema de saúde.  

• Descritiva, com o fim de conhecer as ações importantes que a Gestão baseada em 

valor oferece ao sistema de saúde. 

Entende-se que a proposta de considerar a opinião de especialistas fortalece a análise 

qualitativa. Segundo Godoy (1995), a utilização de métodos qualitativos de pesquisa ocupa 
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um reconhecido e destacado lugar entre as várias possibilidades de se estudar fenômenos que 

envolvem os seres humanos e suas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes.  

 

5.2 Tipos de Dados 

 

O início deste estudo foi baseado em pesquisas bibliográficas e em dados secundários 

existentes, foram utilizados para essa iniciativa: artigos, livros, publicações, dissertações e 

pesquisas em escolas acadêmicas. Publicações referentes a associações de classe do sistema 

de saúde também foram objeto de estudo.  

 

5.3 Fontes de Dados 

 

Como a proposta desta dissertação é aplicar ao sistema de saúde no Brasil, a Gestão 

baseada em Valor, e observar de que modo influenciará o futuro desse sistema e as decisões 

de todos os players envolvidos, inicialmente, foi realizada uma análise do cenário atual desse 

sistema a fim de e compreender sua realidade. Porter (1979) definiu as cinco forças 

competitivas para a indústria, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. As forças competitivas definidas por Porter (1999) 

 

Para a execução dessa primeira etapa, usou-se o modelo definido por Porter (1999) com 

a finalidade de definir o momento atual do sistema de saúde no Brasil. 

A amostra teve como base o público destacado: empresas fornecedoras, hospitais, planos 

de saúde e convênios, e pacientes.  

 

5.4 Método de Investigação 

 

A investigação foi realizada por meio de pesquisas de campo, com base em um 

questionário (o qual está disponível integralmente no apêndice desta dissertação, como forma 

de obter respostas que fossem relevantes à consecução dos objetivos deste estudo). Foram 

entrevistados atores sociais diferenciados (especialistas, médicos, administradores de planos 
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de saúde e pacientes), com atenção quanto à relevância e à abrangência das perguntas, de 

modo que elas foram, quando necessário, adaptadas em função do público selecionado.  

O questionário está composto de 2 partes, as quais descrevemos a seguir: 

• Questões relacionadas aos aspectos profissionais / pessoais dos entrevistados; 

• Questões relacionadas ao mercado de saúde. 

O objetivo dessa divisão era o de permitir conhecer melhor os aspectos relacionados 

a este mercado, considerando as diferentes análises do público selecionado. 

O público entrevistado foi composto por indivíduos de ambos os sexos com faixa 

etária a partir de 31 anos. O detalhamento acerca do perfil sociodemográficos dos 

entrevistados está organizado no Quadro 4 (à página 35). 

 

5.5 Levantamento e Análise de Dados 

 

Após a coleta de dados, realizada por meio dos questionários das pesquisas de campo, 

as informações foram selecionadas e organizadas segundo o critério de coerência das 

respostas, sendo enquadradas por suas similaridades e distribuídas sistematicamente, de 

forma que representassem os verdadeiros pontos similares.  

 

6. Apresentação e discussão de resultados 

 

Para melhor compreensão das análises das entrevistas, foi elaborada a Figura 2, que 

apresenta a estrutura deste capítulo. 
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Figura 2. Esquema geral da pesquisa com especialistas e pacientes  

 

6.1 Pesquisa com especialistas do Mercado de Saúde brasileiro 

 

Foram realizadas entrevistas com especialistas da área da saúde com o objetivo de 

analisar o futuro do mercado de saúde brasileiro baseado no conceito de valor.  

Foram selecionados 45 possíveis entrevistados para a aplicação do questionário, de 

acordo com o Método de Pesquisa proposto, tendo como base a Tipologia de Pesquisa 

referenciada. Contudo, mesmo considerando a proposta de se tratar um estudo acadêmico, 

65% dos possíveis entrevistados negaram-se a responder ao questionário, alegando razões de 

conflito de interesses relacionados ao autor deste trabalho. 

 

5. Pesquisa com Especialistas e Pacientes

5.1 Pesquisa com Especialistas do 

Mercado de Saúde Brasileiro

5.1.1 Caracterização da Amostra

5.1.2 Análise das Entrevistas com 

Especialistas

5.2 Pesquisa com Pacientes

5.2.1 Caracterização da Amostra

5.2.2 Análise das Entrevistas com 

Pacientes
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6.1.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra foi composta por 16 pessoas, a maioria do sexo masculino (12; 75%), 

sendo que a faixa etária predominante foi de maior de 51 anos (10; 62.5%) de acordo com a 

Tabela 4.  

Quadro 4. Características sociodemográficas dos entrevistados 

Características dos entrevistados  

Variável Categoria Número Porcentagem 

Sexo 
Masculino 12 75% 

Feminino 4 25% 

Faixa Etária 

(Anos) 

31 a 40 5 31,3% 

41 a 50 1 6,3% 

> 51 10 62,5% 

Total 16 100% 

 

Dentre os entrevistados selecionados, suas profissões enquandram-se nos Grupos de 

Pesquisas descritos no Quadro 3, Executivos de Empresas Fornecedoras (38%), Médicos e 

Diretores de Hospitais (25%) e, finalmente, Adminsitradores de Planos de Saúde e Convênios 

(44%). Mesmo considerando-se uma amostra inferior à proposta, obtém-se uma divisão 

qualitativa importante quanto aos entrevistados. 

O grau de instrução dos entrevistados variou entre Superior, Pós-Graduado, Mestre e 

Doutor, sendo o Pós-Graduado o mais frequente (10; 65.2%) de acordo com a Figura 3.  
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Figura 3. Grau de instrução dos entrevistados 

 

Evidencia-se também uma maturidade no setor de Saúde, entre os entrevistados, 

conforme explicitado na Figura 4. Entende-se que essa característica fortalece os resultados 

da pesquisa, pois os depoimentos os entrevistados constituem perspectivas mais precisas e 

enriquecidas acerca do assunto abordado, uma vez que se trata de profissionais mais 

experientes no setor em que atuam. 

 

Figura 4. Tempo de atuação dos entrevistados no mercado de Saúde  
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6.1.2 Análise das entrevistas com especialistas  

 

Inicialmente verificou-se a forma como os entrevistados se mantêm atualizados   

sobre o mercado de saúde, e os resultados estão sistematizados na Tabela 1. Observou-se que 

os entrevistados recorrem à mídia, à participação em congressos e a leituras específicas como 

referencial para a modernização dos conceitos sobre o mercado de saúde. Este resultado 

revela-se positivo à consolidação e à divulgação deste estudo.  

 

Tabela 1. Atualização no Mercado de Saúde 

 

 

 

A participação dos entrevistados em fóruns específicos sobre o mercado revela-se 

importante conforme figura 5. Porém, deve-se considerar, pelos resultados, que esse 

percentual de participação ao tema poderia ser mais significativo, quando se confronta essa 

resposta com a atualização no Mercado, conforme explicitado na Tabela 1.  

Atualização no Mercado de Saúde

Participação em Congressos 44%

Midia Impressa, leituras específicas 50%

Internet e coaching 6%
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Figura 5. Participação em Fóruns sobre o Mercado de Saúde 

Os novos modelos de remuneração, baseados em sistemas de valores, preocupação 

com os pacientes e eficiência operacional, foram referenciados por 63% dos respondentes 

especialistas, o que reforça as respostas apresentadas no Quadro 5, quanto à pergunta sobre 

os temas de maior importância para o Mercado de Saúde: 

Quadro 5. Identificação dos temas de acordo com sua importância para o Mercado de Saúde 
 

 

 

 

 

 

Encontram-se, nessas duas análises, a importância da Gestão baseada em Valor para 

os especialistas do setor de saúde. Para os entrevistados, as áreas de maior importância 

referem-se à Organização, Gestão e Estratégia (28%, do total de respostas), e ao Futuro dos 

44%

56%

Sim Não

TEMAS 

NÚMERO DE 

RESPONDENTES 

Tecnologia 13 

Controle de Custos 12 

Gestão Baseada em Valor 12 

Qualidade 11 

Compliance 9 

Colaboração entre os players 5 

Fee for Service 4 

Judicialização 4 
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Sistemas de Pagamento, 14% das respostas demonstraram a sua relevância. Destaca-se neste 

resultado, o tema Tecnologia, que foi mencionado por 20% do total dos respondentes. 

Os novos modelos de remuneração e os sistemas de Gestão baseados em Valor foram 

citados sistematicamente quando à questão dos próximos desafios e oportunidades para este 

mercado. Entre as citações mencionadas pelos entrevistados, uma delas refletiu as propostas 

levantadas pelo estudo, transcrita a seguir: 

Valor em saúde nada mais é que uma forma de substituir o modelo hegemônico 

atual, no qual se privilegia os meios (materiais, medicamentos, exames, etc.) por 

um modelo centrado nas pessoas. Conhecer o que as pessoas realmente necessitam 

e fazer exatamente aquilo que responde às necessidades. Nem mais, nem menos. 

Para tanto, há que haver mais transparência com as pessoas e com a sociedade, 

portanto, mais participação das pessoas e sociedade. 

 

A importância da Gestão baseada em Valor para o mercado de saúde foi abordada por 

todos os entrevistados, conforme se pode observar nestes recortes das entrevistas: 

• É a gestão onde toda a decisão e o investimento devem ser tomados com base 

no valor que eles poderão gerar à empresa. 

• Discute-se neste momento a necessidade de se pensar em substituir volumes 

de atividades e ganhos por procedimento, por agregação de requisitos 

necessários para se estabelecer parâmetros e indicadores que permitam 

agregar resultados assistenciais por performance. A assunção de riscos 

compartilhados é pensada. Desperdícios, melhor relação custo benefício e 

custo/eficácia passam a ser apreciados. Os riscos e efeitos adversos devem ser 

minimizados ao extremo. 

• Investir na qualidade dos serviços, políticas para reter bons colaboradores, 

ganhar respeito e construir um nome de referência no mercado através de bons 

serviços. Estratégia para ter diferenciais de qualidade e conhecimento. 

• É a gestão que acelera o sistema e as instituições na entrega de uma enorme 

quantidade de ações, procedimentos, educação, prevenção, promoção, que 

possam melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os âmbitos: físico, 

mental, espiritual. 



66 

 

• É a gestão em que o interesse maior é no paciente, na sua saúde, e não nos 

ganhos financeiros gerados de cada player da cadeia. O valor é para o 

paciente. 

• Conjunto de técnicas e processos gerenciais que auxiliam a empresa na 

criação de riqueza, identificando as variáveis que influenciam no valor do 

negócio.  

• É um modelo no qual a remuneração será baseada nos outcomes previamente 

definidos, trazendo previsibilidade ao sistema de pagamentos. É um modelo 

ainda embrionário porque demanda transparência de dados, risk sharing e 

mudança completa de um modelo de negócios vigente há décadas. 

• Acompanhamento do paciente desde o diagnóstico ao tratamento otimizado, 

tendo em vista a garantia do benefício da qualidade e agilidade de todo 

processo de tratamento, visando economias em tempo e recursos e garantindo 

a eficácia do tratamento ótimo. 

• Efetividade e eficiência em procedimentos médico-hospitalares.  

• Gestão não somente preocupada com custos, mas sim com benefícios de 

resultados mais amplos a médio e longo prazo. 

 Entre os entrevistados, 11 (68,8%) consideram que a Gestão baseada em Valor 

sempre interferirá no bom funcionamento do mercado de saúde, como indica a Figura 6, 

apresentada a seguir. 

.  
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Figura 6. A Gestão baseada em valor pode interferir no bom funcionamento do Mercado de 

Saúde 

Quanto à atual participação das empresas em Modelos de Gestão baseados em Valor, 

56% dos entrevistados afirmaram que existem algumas iniciativas atuais como:  

• Estudos cooperados com Operadoras de Saúde. 

• Boas práticas, fluxos e processos, modelo de remuneração, treinamento, 

núcleo de segurança. 

• Projeto de análise, busca e acompanhamento do desfecho clínico hospitalar. 

• Acompanhamento de pacientes por, no mínimo, 5 anos em dez diagnósticos 

tipicamente tratados em hospitais. 

• Parceria com fornecedores tendo como principal objetivo a qualidade. 

• Estudo para elevar excelência operacional que resulte em produtos e serviços 

de qualidade. 

Os entrevistados revelaram como a Gestão baseada em Valor pode contribuir para o 

desenvolvimento do mercado de saúde: 

“Se bem equacionada, visando possibilidades de ganhos nas duas vias, espera-se 

que as empresas invistam em tecnologia do conhecimento, melhorias dos 

equipamentos com custos menores, agregando e unindo toda a cadeia de valores - 

fontes pagadoras, fornecedores - prestadores e colaboradores”. 

“Indo além do lucro financeiro, pensando nas pessoas e no futuro”. 

“Deverá ser a resposta que vai equilibrar o financiamento do setor e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas”. 

“Não é uma contribuição, mas um sinal de maturidade do sistema. Uma vez 

alcançada, a qualidade de assistência aumenta e os custos abaixam”. 

“Identificando as variáveis que influenciam no valor do negócio e tratando as 

variáveis segundo o interesse dos players do mercado”. 

“Trazendo previsibilidade e transparência ao setor”. 

“Oferecendo sempre qualidade, em vez de preços”. 

“Diminuindo a possibilidade da falha e aumentando a percepção de qualidade”. 

“Permitindo agilidade em processos, economia de recursos ou melhor uso de 

recursos, melhor controle e gerenciamento sobre cada paciente, otimização em 
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tratamentos, alcance de objetivos de melhora da saúde do paciente mais rápido, 

diminuição de internações, consultas e intercorrências nos prontos socorros, etc.”. 

“Através da possibilidade de viabilizar os negócios do hospital e permitir o acesso 

a produtos/terapias que não são disponibilizados aos pacientes”. 

  

Por certo, os questionários revelaram a importância da Gestão baseada em Valor para 

os entrevistados, conforme destacado no Quadro 6, que demonstra o impacto dessa proposta 

no Mercado de Saúde. 

Quadro 6. Impacto da Gestão baseada em Valor para o Mercado de Saúde 

  

  

      

Sim Não  

O processo de Gestão baseada em Valor poderá 

comprometer a viabilidade do Mercado de Saúde? 
19% 81% 

Acha importante que as empresas invistam no 

processo de Gestão baseada em Valor? 
100% - 

 

   

Sempre 
Quase 

sempre 
Raramente 

A Gestão baseada em valor pode interferir no bom 

funcionamento do Mercado de Saúde? 
69% 25% 6% 

 

 Com relação aos cenários futuros desse mercado, os entrevistados demonstraram 

preocupações com os temas mencionados neste estudo, principalmente quanto a 

regulamentações governamentais dedicadas à criação de novas oportunidades e desafios, à 

importância da consolidação em vários segmentos por meio da internacionalização e, ainda, 

maior privatização dos hospitais, à dificuldade de financiamento público, à pressão por custos 

e diminuição das margens de todos os players do setor.  

  Ainda assim, conforme afirmações dos entrevistados, haverá uma acomodação do 

modelo, independente da gestão baseada em valor, pois esta não será implantada na mesma 

velocidade de que o sistema de saúde necessita. Entrará em cena o copagamento, a redução 

de custos, a quebra de distribuidores e de hospitais de menos de 100 leitos sem 

especialização, ocorrerá uma verticalização hospitalar e nos planos de saúde, como 
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Intermédica, UHG, Prevent Senior, o que mudará sistematicamente a relação entre hospitais 

e médicos. 

 Diante desses possíveis cenários, os entrevistados revelaram a preparação de suas 

respectivas empresas para o provável futuro, principalmente quanto a questões relacionadas 

à diversificação do leque de áreas de atendimento, melhoria no controle de custos e 

investimento no treinamento de pessoal, promoção de uma discussão em todos os processos 

operacionais e assistenciais, com base em uma automação tecnológica no foco de 

relacionamento com os clientes e parceiros, a necessidade de criar valor, com o objetivo de 

iniciar uma nova cultura de interpretação da saúde. 

 Não foi identificada pelos questionários uma uniformidade quanto à percepção de 

quem seria, para os especialistas, o cliente nesse mercado. Diversas foram as respostas com 

relação a esse tema, houve uma pluralidade de afirmações e conceitos, como: 

• Operadoras de saúde, fornecedores de insumos, clientes, pacientes e colaboradores 

internos. 

• Pacientes públicos e privados, médicos, operadoras de saúde e SUS. 

• Os pacientes, familiares, acompanhantes que procuram meu hospital. Portanto, são 

todas as pessoas e grupos de pessoas às quais eu posso ter algum acesso. 

• Empresas da área de saúde em busca de uma gestão profissional. 

• Paciente, médico, outros profissionais da saúde, gestores dos hospitais, convênios, 

Ministério da Saúde. 

• O usuário final – paciente. 

• Pacientes em ambientes médico hospitalar.  

• Hospitais, planos de saúde. 

• Hospitais, operadoras de saúde, médicos e profissionais da saúde, como enfermeiros 

e farmacêuticos. 
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6.2 Pesquisa com pacientes  

 

Foram realizadas entrevistas com pacientes que utilizam os serviços de saúde público 

e privado com o objetivo de entender a visão dos clientes quanto ao futuro do mercado de 

saúde no Brasil. 

 

6.2.1 Caracterização da Amostra  

 

A amostra foi composta por 70 pessoas, a maioria do sexo masculino (47 dos 

entrevistados, o que corresponde a 67,1% do total). O grau de instrução dos entrevistados 

variou entre ensino médio completo, superior incompleto, superior completo e pós-

graduação, a qual foi mais frequente (44 dos respondentes, equivalente a 62,9% do total).  

Nessa amostra, 80% dos entrevistados dedicam-se a algum emprego formal e 97% 

deles possuem plano de saúde. Esses dados têm importância significativa para o estudo uma 

vez que se que referem a um grupo de entrevistados que utiliza o sistema do mercado de 

saúde estudado. 

 

6.2.2 Análise das entrevistas com os pacientes 

 

Conforme já mencionado anteriormente, 68 dos entrevistados (97,1%) possuem 

algum tipo de convênio de saúde e seu grau de satisfação com o convênio alterna entre muito 

satisfeito, satisfeito, neutro, pouco satisfeito e muito insatisfeito, sendo o satisfeito mais 

frequente (37; 54,4%). Perguntados também se já utilizaram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), apenas 16 (22,9%) responderam que sim e o grau de satisfação da maioria foi pouco 

satisfeito (6; 35,3%) com o serviço prestado.  
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Quando perguntados se buscavam informações sobre o mercado de saúde brasileiro, 

33 entrevistados (47,1%) responderam que sim e o meio de comunicação mais usado é a 

internet.  

Os temas de maior importância para o mercado de saúde, segundo os entrevistados 

são qualidade, tecnologia e acessibilidade, conforme ilustra a Figura 7: 

 

 

Figura 7. Temas de maior importância para os pacientes em relação ao Mercado de Saúde 

 Sob a perspectiva de boa parte dos entrevistados (27; 39,1%) o atual momento do 

mercado de saúde brasileiro está regular, seguido por ruim (22; 31,9%), bom (11; 15,9%) e 

péssimo (9; 13%). Porém, indagados se conheciam algo sobre Gestão baseada em Valor no 

Mercado de Saúde, 61 pessoas (87,1%) responderam que não.  

 Existem vários fatores decisivos no mercado de saúde e a maioria dos entrevistados 

consideram que o custo (39; 565%), a qualidade (59; 84,3%) e o acesso limitado (27; 39,1%) 

são variáveis importantes para o sucesso desse mercado de saúde.  
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7. Considerações Finais  

 

7.1 Considerações Cenário 

 

Nos últimos anos, todo o mercado de saúde tem sofrido transformações significativas 

sobretudo no que tange à escassez de recursos no sistema e às distorções que existem em 

todo o ciclo, o que compromete o atendimento de qualidade para a população, tanto na saúde 

pública quanto na suplementar 

 Pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos (publicada em 06/07/2018) revela que, para 

42% dos brasileiros, a saúde do Brasil é extremamente ruim e apenas 2% consideram-na de 

boa qualidade. A percepção é disseminada tanto entre usuários de planos privados como os 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e não difere entre classes sociais. Entre os fatores que 

podem estar relacionados à insatisfação está a dificuldade pessoal de acesso logístico ao 

sistema de saúde, em que 35% relataram a situação. Como resultado desses desafios, 60% 

dos entrevistados definem a saúde pública como precária, enquanto 28% acham a saúde 

privada satisfatória. Foram realizadas, para a pesquisa, 825 entrevistas, sendo 46% dos 

respondestes homens e 54% mulheres. Ao todo, 68% usam o SUS e 32% têm plano. 

 Outra pesquisa, realizada pelo Jornal Estadão durante o Summit Brasil 2018, revela 

que no Brasil 34% das pessoas pesquisadas dizem não receber os cuidados de que necessitam 

do sistema de saúde. Ainda assim, de forma positiva, os pesquisados revelam que as 

inovações tecnológicas e a necessidade de desenvolver um olhar mais atento e humano para 

o paciente podem trazer um novo cenário a esse setor. 

 Clay Johnston, que é o primeiro reitor da Dell Medical School, da Universidade do 

Texas, em Austin, citou durante o evento da Summit Brasil, em agosto de 2018, que “a 

instituição teve a iniciativa de rever métodos tradicionais e buscar soluções inovadoras para 

oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes com um olhar humanizado e a 

consciência de que a área da saúde vive uma crise não só nos Estados Unidos, mas em todo 

o mundo”. Ainda durante este evento revelou: “Estamos gastando cada vez mais com a saúde 
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e, infelizmente, não estamos vendo mudanças acompanhando esses gastos. Não estamos 

vendo um atendimento melhor, que corresponde ao que estamos gastando. O sistema de 

saúde está quebrado e estamos investindo em mais cuidado, mas não necessariamente é 

melhor tratar e, sim, pensar na saúde”. 

 Diante da realidade no Brasil, relatório publicado pela ABIIS (Aliança Brasileira da 

Industria Inovadora em Saúde) em outubro de 2018 divulga informações importantes sobre 

o cenário da saúde no país, entre os quais destacam-se: 

• Aumento de usuários do SUS. Desde 2014, por volta de 3 milhões de pessoas 

deixaram de ter planos de saúde. 

• Orçamento da saúde corresponde a R$ 131,2 bilhões, em 2018.  

• Brasil dispende 9,1% do PIB com saúde, sendo 3,9% públicos, o que corresponde a 

R$3,6/dia/pp. 

• Governo Federal arca com 43,4% dos gastos públicos e estados e municípios com 

25,8%. 

• Congelamento de recursos: Emenda Constitucional 95 congelará os recursos a partir 

de 2018. O piso para o setor é calculado com base nos 15% da Receita Corrente 

Líquida de 2017, corrigido pelo IPCA, até 2036.  

• Oferta de serviços na atenção básica: o país tem 42.616 unidades básicas de saúde 

em funcionamento, sendo que 18.913 têm prontuário eletrônico. São 43.154 equipes 

de saúde da família, geridas pelos municípios. 

• Necessidade de melhoria na gestão: levantamento pelo TCU indicou que 74% das 

secretarias municipais (de 2.570 pesquisadas) têm dificuldade para identificar os 

problemas da população. 

• Necessidade de melhor alocação dos centros com serviços de média e alta 

complexidade entre grupos de municípios – estabelecimento de “hubs” de saúde ou a 

dita regionalização da saúde, já que 23% da população vive em pequenas cidades.  
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 Para o sistema suplementar, a perspectiva setorial demonstra que, com relação aos 

dispêndios privados na saúde, empresas e famílias arcam com 5,2% do PIB de gastos. São 

47,2 milhões de beneficiários de planos de saúde. Contudo, nesse cenário, verifica-se que as 

famílias estão com um consumo praticamente estagnado devido ao desemprego. Em uma 

outra consideração, observa-se que, nas Empresas, o convênio médico representa 12% a 13% 

da folha de pagamento da indústria. Os reajustes dos planos são efetuados anualmente em 

percentuais elevadíssimos e crescentes 19% nos empresariais (2018) frente a 17,9% (2017). 

No individual, a correção foi de 10% em 2018.  

 

7.2 Considerações do Modelo de Gestão Baseado em Valor 

 

O Modelo de Gestão baseado em Valor surge como uma alternativa real para a 

sobrevivência do Mercado de Saúde, fortalecida esta tese por afirmações encontradas nos 

questionários realizados neste estudo, transcritas a seguir, após o questionamento sobre os 

desafios e oportunidades desse mercado.  

• “Desafios são oportunidades: remuneração baseada em valor; conhecer e 

buscar sempre o melhor desfecho para as pessoas e a coletividade; melhorar a 

qualidade de vida dos usuários e dos colaboradores participantes do sistema; 

equilibrar os custos de saúde com base na cultura local e na disposição da 

sociedade para o financiamento do sistema”. 

• “Gestão de valor sem esquecer sustentabilidade. Inovação - indústria 4.0”. 

• “Para os desafios, a criação de entidades setoriais para atuar junto aos órgãos 

governamentais. No caso das oportunidades, um contato direto com os 

clientes e uma gestão baseada em valor”. 

• “Valor em saúde nada mais é que uma forma de substituir o modelo 

hegemônico atual, no qual se privilegia os meios (materiais, medicamentos, 

exames, etc.) por um modelo centrado nas pessoas. Conhecer do que as 

pessoas realmente necessitam e fazer exatamente aquilo que responde às 

necessidades. Nem mais, nem menos. Para tanto há que haver mais 
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transparência com pessoas e com a sociedade, portanto, mais participação das 

pessoas e sociedade”. 

Certamente, a Gestão baseada em Valor necessita ser melhor estudada e analisada 

para que seu emprego possa dominar o mercado de saúde, os respondentes elucidaram e 

reforçaram esse conceito diante das seguintes respostas: 

• “É a gestão em que toda a decisão e investimento deve ser tomada baseada no 

valor que ela poderá gerar à empresa”. 

• “Discute-se neste momento a necessidade de se pensar em substituir volumes 

de atividades e ganhos por procedimento, por agregação de requisitos 

necessários para se estabelecer parâmetros e indicadores que permitam 

agregar resultados assistenciais por performance. A assunção de riscos 

compartilhados é pensada. Desperdícios, melhor relação custo benefício e 

custo eficácia passar a ser apreciados. Os riscos e efeitos adversos devem ser 

minimizados ao extremo”. 

• “Investir na qualidade dos serviços, políticas para reter bons colaboradores, 

ganhar respeito e construir um nome de referência no mercado através de bons 

serviços. Estratégia para ter diferenciais de qualidade e conhecimento”. 

• “É a gestão que acelera o sistema e as instituições na entrega de uma enorme 

quantidade de ações, procedimentos, educação, prevenção, promoção, que 

possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em todos os âmbitos: físico, 

mental, espiritual”. 

• “É a gestão em que o interesse maior é no paciente, na sua saúde, e não nos 

ganhos financeiros gerados de cada player da cadeia. O valor é para o 

paciente”. 

• “Conjunto de técnicas e processos gerenciais que auxiliam a empresa na 

criação de riqueza, identificando as variáveis que influenciam no valor do 

negócio”. 

• “É um modelo no qual a remuneração será baseada nos outcomes previamente 

definidos, trazendo previsibilidade ao sistema de pagamentos. É um modelo 
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ainda embrionário porque demanda transparência de dados, risk sharing e 

mudança completa de um modelo de negócios vigente há décadas”. 

• “O gerenciamento de todo o custo efetivo e preventivo, levando em 

consideração tudo que pode ser evitado e o que pode trazer de benefício 

quando se utiliza um produto com referência de qualidade comprovada”. 

• “Acompanhamento do paciente desde o diagnóstico ao tratamento otimizado, 

tendo em vista a garantia do benefício da qualidade e da agilidade de todo 

processo de tratamento, visando economias em tempo e recursos e garantindo 

a eficácia do tratamento ótimo”. 

• “Efetividade e eficiência em procedimentos médico-hospitalares”. 

• “Gestão não somente preocupada com custos, mas sim com benefícios de 

resultados mais amplos a médio e longo prazo”. 

Contudo, por meio dos questionários realizados com pacientes, observa-se que o tema 

Gestão aparece em 81,2% de respostas como um dos temas mais importantes para o mercado 

de saúde.  

Contudo, quando questionados sobre o conceito da Gestão baseada em Valor para o 

Mercado de Saúde, os pacientes demonstram desconhecimento do tema, com um percentual 

de 87,1%. Tendo como base o mesmo público, verificou-se que 12,9% de respondentes, que 

acreditam conhecer o tema, relataram as seguintes perspectivas: 

• Geração de Valor para o Cliente. 

• Qualidade com custo razoável. 

• Não se trata de preço e sim de retorno ou valor. 

• Health as a service, pay per use, copay. 

• Voltada a seguro saúde. 

• Sinistralidade saudável. 

• Gestão de resultados e eficácia. 

• Potencializar capacidades individuais e coletivas, estimulando, 

desenvolvendo e aproveitando o máximo do potencial dos funcionários, 
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visando melhor desempenho destes para a majoração do andamento da 

empresa. 

• Contrário ao fee for servisse, que renumera por quantidade de procedimento 

(gerando incentivos perversos e alto custos), gestão baseada em valor 

remunera por qualidade, eficácia dos tratamentos. 

Porter (1998) observa que uma empresa não agrega valor somente pelo 

processamento de recursos, mas também por meio da rede de relações e interações que cria, 

envolvendo agentes internos e externos, viabilizando o suprimento de insumos e a 

transformação e a distribuição de produtos. Esse conjunto de atividades, segundo o autor, 

pode ser também chamado de cadeia de valor. Assim, entende-se que a cadeia de valor de 

uma empresa estende-se para além das fronteiras da organização, inserindo-a em um sistema 

maior, por meio de um processo de inter-relações e interdependência. A habilidade de 

compartilhar atividades na cadeia de valor é a base para a competitividade empresarial, pois 

partilha e realça a vantagem competitiva por aumentar a diferenciação (PORTER, 1987).  

Dessa forma, a produtividade, a qualidade e a redução de custos, embora não devam 

ser ignoradas pelos gestores, não são mais geradores de vantagens competitivas sustentáveis, 

pois se tornaram o mínimo requerido para a sobrevivência da empresa. 

A proposta inicial deste trabalho residiu no estudo do modelo estratégico de Gestão 

baseada em Valor para o mercado de saúde no Brasil, tendo como base a relação comercial 

entre seus diversos atores: hospitais, convênios, fornecedores e pacientes.  

O mercado de saúde necessita recriar seu sistema devido à sua importância para a 

economia no Brasil e uma das soluções para esse cenário será utilizar a Gestão baseada em 

Valor para empoderar as relações entre os diversos players. 

A gestão da cadeia de valor envolve a identificação do critério de valor para o 

consumidor final, entendendo os fatores críticos de sucesso para o atendimento de suas 

prioridades, visando à criação de vantagem competitiva em toda a cadeia de valor 

(WALTERS; LANCASTER, 2000). Portanto, o compartilhamento de informações sobre o 

consumidor final por meio dos elos da cadeia de valor passa ser crucial.  
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Dentro de uma organização, as diferenças entre as cadeias de valores concorrentes 

são determinantes para a criação de uma vantagem competitiva. Dessa forma, o valor é 

definido por Porter (1998) como o montante que os compradores estão dispostos a pagar por 

aquilo que uma empresa lhes oferece. Medida pela receita total, uma empresa é considerada 

rentável se o valor que ela impõe ultrapassa os custos envolvidos na criação do produto. 

Assim, o valor e não os custos devem ser utilizados para análise da posição competitiva.  

Inevitavelmente, a percepção do significado de valor deve passar pelo cliente, o qual 

extrapola a percepção de custos. Csillag (1995) apresenta quatro tipos de valor econômico:  

− Valor de custo: caracterizado como o total de recursos medido em dinheiro 

necessário para produzir ou obter um item. 

− Valor de uso: medida monetária das propriedades ou qualidades de desempenho 

de uso, trabalho ou serviço.  

− Valor de estima: medida monetária relacionada das propriedades ou características 

de um item que tornam desejável sua posse.  

− Valor de troca: relacionado à medida monetária das propriedades ou qualidades de 

um item que tornam viável sua troca por outro item.  

A cadeia de valores exibe o valor total, consistindo de margem e atividades de valor. 

A margem é a diferença entre o valor total e o custo coletivo da execução das atividades de 

valor. Estas não se caracterizam por atividades independentes dentro da empresa, mas sim 

interdependentes, que estão relacionadas por meio de “elos” dentro da cadeia de valores. 

Desse modo, tais elos são relações entre o modo como uma atividade de valor é executada e 

o custo ou desempenho de outra (PORTER, 1998). 

O sistema atual de saúde não está funcionando e, segundo Poter (1998), “ignorar as 

tendências pode dar à concorrência a oportunidade de transformar a indústria”.  
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Uma nova abordagem é claramente necessária ao sistema de cuidados de saúde que 

está consumindo uma parcela maior de recursos públicos, corporativos e individuais, mas 

com resultados questionáveis. 

O Modelo de Gestão baseado em Valor será um potencial conector de todo o 

ecossistema de saúde, tanto da área pública quanto da privada, especialmente no que tange à 

organização das redes e gestão dos atores e usuários.  

A implementação do Modelo de Gestão baseado em Valor trará uma concentração de 

plataformas poderosas com potencial para dominar esse mercado. Os benefícios são óbvios, 

especialmente para os consumidores: maior valor, mais conveniência e custos mais baixos. 

Os riscos sociais também são evidentes. Ao evitar a concentração de poder e valor, 

precisamos encontrar formas de equilibrar os benefícios e os riscos que garantam abertura e 

oportunidades às inovações colaborativas. 

O Modelo de Gestão baseado em Valor pode redefinir o ecossistema de valor de uma 

empresa e até de mercados. Ele pode permitir a integração dos diversos atores do sistema, 

com o intuito de contribuir para o atingimento dos objetivos de negócios e os sociais, 

proporcionando a geração de conhecimento e aprendizagem. 

 

7.3 Limitações da pesquisa 

 

Quanto às limitações do presente estudo, estas decorrem do número de respondentes 

especialistas. Foram contatados 45 profissionais, contudo, em razão de o pesquisador estar 

inserido neste mercado e trabalhar em uma empresa concorrente de muitos dos respondentes, 

estes negaram-se a participar do estudo acadêmico. 

O trabalho considerou apenas o mercado de saúde brasileiro, como também se limitou 

unicamente ao Modelo de Gestão Baseado em Valor. 
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7.4 Sugestões de novas pesquisas 

 

Este estudo baseou-se em um estudo bibliográfico, exploratório e descritivo do 

Modelo de Gestão Estratégica baseado no conceito de Valor, porém, mais estudos poderão 

contemplar representantes de outros segmentos da cadeia de valor como o próprio governo, 

por meio das agências reguladoras federais, estaduais e municipais. Além do governo, 

médicos e associações de pacientes poderão contribuir com estudos futuros sobre Modelos 

de Gestão Estratégica na Saúde. 
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9. Anexos 

 

9.1 Anexo 1 

 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU) 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades  

3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes 

por 100.000 nascidos vivos  

3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores 

de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 

12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 

25 por 1.000 nascidos vivos  

3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças 

tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras 

doenças transmissíveis 

3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não 

transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar  

3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso 

de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool  

3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em 

estradas  

3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, 

incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde 

reprodutiva em estratégias e programas nacionais  
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3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, 

o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas 

essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos  

3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos 

químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo  

3.a Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em 

todos os países, conforme apropriado  

3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as 

doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em 

desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços 

acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em 

desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre 

flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a 

medicamentos para todos  

3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, 

desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, 

especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento  

3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em 

desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos 

nacionais e globais de saúde 
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9.2 Anexo 2 

 

DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE 

CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro de 1978  

 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-

Ata aos doze dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e oito, expressando a 

necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos campos da 

saúde e do desenvolvimento e da comunidade mundial para promover a saúde de todos os 

povos do mundo, formulou a seguinte declaração:  

 

I) A Conferência enfatiza que a saúde - estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade - é 

um direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto nível 

possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização 

requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor 

saúde.  

II) A chocante desigualdade existente no estado de saúde dos povos, 

particularmente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim 

como dentro dos países, é política, social e economicamente inaceitável e 

constitui, por isso, objeto da preocupação comum de todos os países.  

III) O desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem econômica 

internacional é de importância fundamental para a mais plena realização da 

meta de Saúde para Todos no Ano 2000 e para a redução da lacuna existente 

entre o estado de saúde dos países em desenvolvimento e o dos desenvolvidos. 

A promoção e proteção da saúde dos povos é essencial para o contínuo 

desenvolvimento econômico e social e contribui para a melhor qualidade de 

vida e para a paz mundial.  

IV)  É direito e dever dos povos participar individual e coletivamente no 

planejamento e na execução de seus cuidados de saúde.  

V)  Os governos têm pela saúde de seus povos uma responsabilidade que só pode 

ser realizada mediante adequadas medidas sanitárias e sociais. Uma das 

principais metas sociais dos governos, das organizações internacionais e de 

toda a comunidade mundial na próxima década deve ser a de que todos os 

povos do mundo, até o ano 2000, atinjam um nível de saúde que lhes permita 

levar uma vida social e economicamente produtiva. Os cuidados primários de 

saúde constituem a chave para que essa meta seja atingida, como parte do 

desenvolvimento, no espírito da justiça social.  

VI)  Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e 

socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e 

famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a 

comunidade e o país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no 

espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem parte integrante tanto do 
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sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o foco 

principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da 

comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da 

família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os 

cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 

pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um 

continuado processo de assistência à saúde.  

VII)  Os cuidados primários de saúde:  

1 - Refletem, e a partir delas evoluem, as condições econômicas e as 

características socioculturais e políticas do país e de suas comunidades, e se 

baseiam na aplicação dos resultados relevantes da pesquisa social, biomédica 

e de serviços de saúde e da experiência em saúde pública.  

2 - Têm em vista os principais problemas de saúde da comunidade, 

proporcionando serviços de proteção, cura e reabilitação, conforme as 

necessidades.  

3 - Incluem pelo menos: educação, no tocante a problemas prevalecentes de 

saúde e aos métodos para sua prevenção e controle, promoção da distribuição 

de alimentos e da nutrição apropriada, previsão adequada de água de boa 

qualidade e saneamento básico, cuidados de saúde materno-infantil, inclusive 

planejamento familiar, imunização contra as principais doenças infecciosas, 

prevenção e controle de doenças localmente endêmicas, tratamento 

apropriado de doenças e lesões comuns e fornecimento de medicamentos 

essenciais.  

4 - Envolvem, além do setor saúde, todos os setores e aspectos correlatos do 

desenvolvimento nacional e comunitário, mormente a agricultura, a pecuária, 

a produção de alimentos, a indústria, a educação, a habitação, as obras 

públicas, as comunicações e outros setores.  

5 - Requerem e promovem a máxima autoconfiança e participação 

comunitária e individual no planejamento, organização, operação e controle 

dos cuidados primários de saúde, fazendo o mais pleno uso possível de 

recursos disponíveis, locais, nacionais e outros, e para esse fim desenvolvem, 

através da educação apropriada, a capacidade de participação das 

comunidades.  

6 - Devem ser apoiados por sistemas de referência integrados, funcionais e 

mutuamente amparados, levando à progressiva melhoria dos cuidados gerais 

de saúde para todos e dando prioridade aos que têm mais necessidade.  

7 - Baseiam-se, nos níveis locais e de encaminhamento, nos que trabalham no 

campo da saúde, inclusive médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e 

agentes comunitários, conforme seja aplicável, assim como em praticantes 

tradicionais, conforme seja necessário, convenientemente treinados para 

trabalhar, social e tecnicamente, ao lado da equipe de saúde e responder às 

necessidades expressas de saúde da comunidade.  

VIII)  Todos os governos devem formular políticas, estratégias e planos nacionais 

de ação para lançar/sustentar os cuidados primários de saúde em coordenação 

com outros setores. Para esse fim, será necessário agir com vontade política, 
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mobilizar os recursos do país e utilizar racionalmente os recursos externos 

disponíveis.  

IX)  Todos os países devem cooperar, num espírito de comunidade e serviço, para 

assegurar os cuidados primários de saúde a todos os povos, uma vez que a 

consecução da saúde do povo de qualquer país interessa e beneficia 

diretamente todos os outros países. Nesse contexto, o relatório conjunto da 

OMS/UNICEF sobre cuidados primários de saúde constitui sólida base para o 

aprimoramento adicional e a operação dos cuidados primários de saúde em 

todo o mundo.  

X)  Poder-se-á atingir nível aceitável de saúde para todos os povos do mundo até 

o ano 2000 mediante o melhor e mais completo uso dos recursos mundiais, 

dos quais uma parte considerável é atualmente gasta em armamento e conflitos 

militares. Uma política legítima de independência, paz, distensão e 

desarmamento pode e deve liberar recursos adicionais, que podem ser 

destinados a fins pacíficos e, em particular, à aceleração do desenvolvimento 

social e econômico, do qual os cuidados primários de saúde, como parte 

essencial, devem receber sua parcela apropriada. A Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários de Saúde concita à ação internacional e nacional 

urgente e eficaz, para que os cuidados primários de saúde sejam desenvolvidos 

e aplicados em todo o mundo e, particularmente, nos países em 

desenvolvimento, num espírito de cooperação técnica e em consonância com 

a nova ordem econômica internacional. Exorta os governos, a OMS e o 

UNICEF, assim como outras organizações internacionais, entidades 

multilaterais e bilaterais, organizações governamentais, agências financeiras, 

todos os que trabalham no campo da saúde e toda a comunidade mundial a 

apoiar um compromisso nacional e internacional para com os cuidados 

primários de saúde e a canalizar maior volume de apoio técnico e financeiro 

para esse fim, particularmente nos países em desenvolvimento. A Conferência 

concita todos a colaborar para que os cuidados primários de saúde sejam 

introduzidos, desenvolvidos e mantidos, de acordo com a letra e espírito desta 

Declaração.  
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9.3 Anexo 3 

 

Constituição Federal (Artigos 196 a 200)  

 

Seção II DA SAÚDE  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.  

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado.  

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes:  

 I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  

 II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais;  

 III - participação da comunidade.  

  § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 

1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  

  § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
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aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

29, de 2000)  

   I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei 

complementar prevista no § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  

   II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os 

arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 

transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 

de 2000)  

   III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os 

arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 

de 2000)  

  § 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco 

anos, estabelecerá:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  

   I - os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000)  

   II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à 

saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 

destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das 

disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  

   III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  

   IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela 

União.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  



90 

 

  § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir 

agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 

atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 51, de 2006)  

  § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das 

atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) (Vide Medida provisória nº 297. de 2006) 

Regulamento  

  § 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 

169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente 

comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em 

caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu 

exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)  

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

  § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 

de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem 

fins lucrativos.  

  § 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.  

  § 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.  

  § 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 

remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa 

e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.  
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Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei:  

 I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;  

 II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 

de saúde do trabalhador;  

 III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;  

 IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico;  

 V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico;  

 VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;  

 VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;  

 VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho  
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9.4 Anexo 4  

 

Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde 

1. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas 

de saúde. 

2. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 

problema. 

3. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre 

de qualquer discriminação. 

4. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus 

valores e seus direitos. 

5. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento 

aconteça da forma adequada. 

6. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde 

para que os princípios anteriores sejam cumpridos. 
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9.5 Anexo 5 

 

Questionário Empresas de Saúde 

Questionário 

 

O FUTURO DO MERCADO DE SAÚDE BRASILEIRO: UM ESTUDO DO MODELO DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA BASEADA NO CONCEITO DE VALOR. 

 

 

 

Antes de preencher o questionário, indique, por favor, seus dados pessoais: 

Idade___ 

Sexo: ___ Feminimo  ___Masculino 

 

 Por favor, responda agora suas informações profissionais: 

 

1. Qual o ano de constituição da empresa em que trabalha? ___________  

2. Qual a forma jurídica desta empresa? ___________ 

3. Em qual  setor de atividade esta empresa encontra-se inserida? __________ 

4. Qual o número de colaboradores desta empresa? ________ 

5. Qual o volume de negócios (tendo como referência o dia 31/12/2017)?_______ 

6. Qual a origem da sua empresa? _______ 

 

 Por favor, responda agora as suas informações pessoais: 

 

1. Quantos anos você está no Mercado de Saúde? 

2. Qual foi  sua experiência anterior ao Mercado de Saúde? 

3. Como você procura se atualizar sobre o Mercado de Saúde? 

4. Você participa de fóruns sobre o Mercado de Saúde? ____SIM ____NÃO 
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5. Como é a sua participação frente aos demais players deste mercado? 

6. Quais são os principais assuntos hoje tratados no Mercado de Saúde?  

7. Que posição ocupa na empresa? ________ 

8. Qual o tempo de permanência nesta empresa? ________ 

9. Qual o seu grau de instrução? _______ 

 

 

 

 Por favor, responda às perguntas seguintes tendo como base o Mercado de Saúde: 

 

 

1. Por favor, classifique os itens abaixo de acordo com a sua análise de importância para o 

Mercado de Saúde. Considere como nº 1, aquele de maior relevância.  

a. Tecnologia (___) 

b. Compliance (___) 

c. Controle de Custos (___) 

d. Gestão Baseada em Valor (___) 

e. Colaboração entre os players (___) 

f. Judicialização (___) 

g. Fee for Service (___) 

h. Qualidade (___) 

i. Outros. Quais? ______________________________________________ 

 

2. Por favor,  classifique os itens abaixo de acordo com a sua análise acerca da importância 

para o mercado de saúde. Considere como nº 1, aquele de maior relevância.  

 

a. Estratégia  

b. Econômico – Financeiro  

c. Organização e Gestão  

d. Responsabilidade Social  

e. Tecnologia 

f. Futuros sistemas de pagamento 

g. Legal / Compliance 

h. Outras? _____________________ 

 

3. Quais são os desafios e oportunidades no sistema de saúde no Brasil? 
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4. Considerando sua resposta anterior, que ações você potencializaria para gerenciar os 

desafios e oportunidades?  Quais são as opções possíveis de desenvolvimento deste 

sistema? 

 

5. O que você entende por Gestão baseada em Valor? 

 

6. A Gestão baseada em valor pode interferir no bom funcionamento deste segmento?  

a. Sempre  

b. Quase sempre  

c. Raramente  

d. Nunca 

 

7. A sua empresa participa de algum Modelo em Gestão baseada em Valor deste Mercado? Se 

sim, por favor, indicar essas iniciativas. 

 

8. Essas iniciativas contribuirão para o sucesso do sistema de saúde? 

_____Sim ____Não 

 

9. Como a Gestão baseada em Valor pode contribuir para o desenvolvimento deste Mercado? 

 

10. O processo de Gestão baseada em Valor poderá comprometer a viabilidade deste Mercado? 

 _____Sim ____Não 

 Por favor, detalhe a sua resposta. 

 

11. Acha importante que as empresas invistam no processo de Gestão baseada em Valor? 

 _____Sim ____Não 

 

12. Quais outros modelos de participação / gestão no sistema de saúde você conhece? Poderia 
descrevê-los? 

 

13. Qual o futuro do sistema de saúde no Brasil?  
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14. Como a sua empresa está se preparando para o futuro do Sistema de Saúde? 
 

15. Quais exemplos de participação / gestão você conhece fora do Brasil? 
 

16. Qual(is) outra(s) contribuição(ões) você gostaria de fornecer para esta pesquisa, com 
relação ao mercado de saúde no Brasil? 
 

17. Quem é o seu cliente? 
 

18. O que você entende como valor para o seu cliente? 
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9.6 Anexo 6 

 

Questionário Pacientes 

Questionário 

 

O FUTURO DO MERCADO DE SAÚDE BRASILEIRO:UM ESTUDO DO MODELO DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA BASEADA NO CONCEITO DE VALOR. 

 

 

 

Antes de preencher o questionário, indique por favor seus dados pessoais: 

Idade___ 

Sexo: ___ Feminimo  ___Masculino 

 

 Por favor, responda agora as suas informações pessoais: 

 

1. Você possui algum emprego? ____SIM ____NÃO 

2. Se sim, formal ou informal? ____Formal ____Informal 

3. Você possui algum convênio de saúde? ____SIM ____NÃO 

4. Se sim, qual a sua opinião sobre o seu convênio? 

5. Você já utilizou o SUS (Sistema Único de Saúde)? ____SIM ____NÃO 

6. Se sim, qual a sua opinião sobre o seu SUS (Sistema Único de Saúde)? 

7. Você procura se atualizar sobre o Mercado de Saúde? ____SIM ____NÃO 

8. Se sim, através de qual meio de comunicação? 

9. Quando você pensa em serviços relacionados à área de saúde, o que vem à sua cabeça? 

 

 

 Por favor, responda às perguntas seguintes tendo como base o mercado de saúde: 
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1. Por favor, classifique  os itens abaixo de acordo com a sua análise de importância para o 

mercado de saúde. Considere como nº 1, aquele de maior relevância.  

a. Tecnologia 

b. Compliance 

c. Controle de Custos 

d. Gestão Baseada em Valor 

e. Colaboração entre as empresas de serviços 

f. Judicialização 

g. Acessibilidade 

h. Fee for Service 

i. Qualidade 

j. Outros. Quais? ______________________________________________ 

 

2. Por favor, classifique os itens abaixo de acordo com a sua análise de importância para o 

mercado de saúde. Considere como nº 1, aquele de maior relevância.  

a. Estratégia  

b. Econômico – Financeiro  

c. Organização e Gestão  

d. Responsabilidade Social  

e. Tecnologia 

f. Qualidade 

g. Acessibilidade 

h. Conhecimento técnico dos profissionais 

i. Futuros sistemas de pagamento 

j. Legal / Compliance 

k. Outras? _____________________ 

 

3. Em sua opinião, qual o momento atual do sistema de Saúde no Brasil? 

4. Quais são as opções possíveis de desenvolvimento deste sistema? 

5. Você já ouviu algo sobre a Gestão baseada em Valor no sistema de saúde? 

 ____SIM ____NÃO 

6. Se sim, o que você entende sobre a Gestão baseada em Valor no sistema de saúde? 

7. O custo é um fator decisivo para o sistema de saúde?  

a. Sempre  

b. Quase sempre  

c. Raramente  

d. Nunca 
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8. A qualidade é um fator decisivo para o sistema de saúde?  

a. Sempre  

b. Quase sempre  

c. Raramente  

d. Nunca 

9. O acesso limitado é um fator decisivo para o sistema de saúde?  

a. Sempre  

b. Quase sempre  

c. Raramente  

d. Nunca 

10. As iniciativas acima (custo, qualidade, acesso limitado) contribuirão para o sucesso do 

sistema de saúde? _____Sim ____Não 

11. Qual o futuro do sistema de saúde no Brasil? 
12. Você conhece algum modelo de gestão no sistema de saúde? _____Sim ____Não  
13. Se sim, poderia descrevê-lo? 
14. Qual o futuro do sistema de saúde no Brasil? 
15. Qual(is) outra(s) contribuição(ões) você gostaria de fornecer para esta pesquisa, com 

relação ao mercado de saúde no Brasil? 
16. Você estaria disposto a pagar valores a mais quando ofertados melhores serviços a você no 

sistema de saúde? Descreva a questão de valores e os serviços. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


