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A medicina preventiva objetiva, em princípio, melhorar a qualidade de vida das pessoas, 
por meio de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e suas complicações. 
No entanto, suas práticas produzem impactos variados, desde financeiros até 
mercadológicos, os quais podem ser levados em conta no processo decisório referente a 
sua implantação. 
Historicamente relacionadas à saúde pública, as práticas de medicina preventiva vêm 
sendo progressivamente incorporadas pelo setor de planos privados de saúde. 
O presente trabalho buscou identificar e descrever os programas e ações de medicina 
preventiva presentes no setor suplementar de saúde brasileiro, explorando as motivações 
das operadoras de planos de saúde para a implantação de tais práticas.  
Por meio da análise do que se divulga nas homepages das maiores operadoras brasileiras 
e do estudo de caso em quatro delas, concluímos que o setor suplementar aplica práticas 
de medicina preventiva, ainda que de maneira incipiente, estando as mesmas 
representadas principalmente por ações educativas. Identificamos quatro principais 
motivações, cuja influência no processo decisório varia de acordo com a prática de 
medicina preventiva considerada.  
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The aim of preventive medicine is to improve the health of the population, by the 
development of health promotion and disease prevention activities. These practices also 
produce financial outcomes and marketing effects, that can be regarded in the decision-
making process. 
Although preventive medicine historically relates to public health, the private sector 
seems to be sensible to the effects of implementing their practices. 
This study intended to identify and describe some health promotion and disease 
prevention practices developed in the private health setting in Brazil, exploring the health 
plans motivations in adopting them.  
By searching information on health plans homepages, and by interviewing the executives 
of four health plans organizations, we found that health plans do provide preventive 
services, although in an incipient way. Most of the practices found were individual-based 
interventions, such as education. There are four strong motivations taken into account in 
the decision-making process. Their intensity is variable, according to the practices 
considered.     
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A medicina preventiva pode ser compreendida como um movimento que buscou 

transformar o olhar sobre o processo saúde-doença, procurando deslocar o foco da prática 

médica, prioritariamente centrada na “doença”, para a “saúde”, propondo, para tanto, 

intervenções as mais precoces possíveis no curso da história natural da doença.  

Do ponto de vista operacional, pode ser entendida como um conjunto de técnicas, 

representadas por programas e ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças e de 

suas complicações. Embora destinadas, em princípio, a melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, tais práticas produzem impactos variados, desde financeiros até mercadológicos, os 

quais podem ser levados em conta no processo decisório referente a sua implantação.  

Com novo fôlego, a medicina preventiva vem sendo resgatada, em discursos 

pungentes, como uma possível resposta aos efeitos decorrentes das chamadas transições 

demográfica e epidemiológica. O envelhecimento da população e o aumento da prevalência 

de doenças crônico-degenerativas parecem ter firmado na pauta das políticas mundiais de 

saúde a importância das ações preventivas. 

No contexto do managed care, modelo inspirado na necessidade de conter os 

gastos crescentes no setor de saúde norte-americano, as práticas de medicina preventiva têm 

sido propagadas como uma das soluções possíveis, constando, inclusive, de seus princípios 

estruturais.  

Alguns estudos brasileiros, sobre características do sistema suplementar de saúde, 

abordam o emprego de práticas de medicina preventiva pelas operadoras de planos de saúde, 

embora não se aprofundem na análise desse tema. Nesses estudos considera-se que, em geral, 

o setor supletivo pouco investe em medicina preventiva. Alguns autores sugerem que o 

Estado, através da ação reguladora da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

poderia criar incentivos para fomentar o desenvolvimento de práticas de promoção e de 

prevenção no setor privado. 

A agência divulgou, no final de outubro de 2.004, a realização de um evento 

denominado de “Seminário Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças na Saúde 

Suplementar”, para o qual convidou as operadoras de planos de saúde a apresentarem suas 

experiências em ações de promoção e prevenção (ANS, 2.004). Em breve, a agência pretende 

apresentar um instrumento de avaliação da qualidade da assistência do setor supletivo, no qual 
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as práticas de medicina preventiva representarão uma das dimensões a serem avaliadas 

(JORGE, 2.004). 

Nutrem esse trabalho, portanto, a importância da medicina preventiva para a saúde 

da população, a crescente perspectiva de expansão de suas práticas pelo setor suplementar 

brasileiro e a atualidade do tema no cenário do sistema supletivo de saúde. 

 

 

1.1. MEDICINA PREVENTIVA: HISTÓRICO, DEFINIÇÃO, CONCEITOS E  APLICAÇÕES 

 

Os métodos caros de diagnóstico e tratamento exaurem os recursos de uma parcela 
da comunidade mais do que fazia o médico à moda antiga, que só precisava de sua 
maleta preta (LEAVELL & CLARK, 1.976, p.6). 
 

1.1.1. BREVE HISTÓRICO 

 

 

As descobertas bacteriológicas do século XIX, que deram origem à teoria dos 

germes, haviam “contaminado” o pensamento científico da época, de tal forma que as doenças 

eram compreendidas como o resultado da ação de um microorganismo, e a pesquisa médica 

destinava-se à caça de agentes etiológicos, ou causadores da doença. Portanto, o paradigma 

médico vigente, ou “enfoque biomédico”, baseado no modelo unicausal, privilegiava os 

aspectos biológicos na explicação da origem das doenças (TEIXEIRA, 2.001; NUNES, 

1.998). 

O relatório Flexner, publicado em 1.910, pela Carnegie Foundation for the 

Advancement of Teaching, que, direcionando críticas contumazes ao ensino médico norte-

americano da época, e propondo modificações que norteariam a prática médica naquele país, 

acabou por privilegiar a centralização do saber médico nos hospitais e nas especialidades 

médicas, supervalorizando a medicina curativa e o enfoque biomédico, descrito anteriormente 

(BOELEN, 2.002). 

É certo que os avanços decorrentes das pesquisas de Pasteur trariam benefícios 

inegáveis para pacientes que sofriam de doenças contagiosas, que, afinal, eram o maior 

problema de saúde pública daquela época. No entanto, a equação “doença = micróbio”, além 

de deixar sem resposta uma série de outras doenças (genéticas e crônicas, por exemplo), 

excluiu fatores do hospedeiro, sociais, ambientais, psicológicos, entre outros, do raciocínio 

causal, hipertrofiando o modelo flexeneriano, e privilegiando “[...] intervenções específicas, 
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individualizadas, de cunho predominantemente biológico, centradas no hospital e com 

progressiva incorporação indiscriminada de tecnologia [...]” (CZERESNIA, 2.003, p. 4). 

Iniciava-se a trajetória de expansão dos custos em saúde, identificada em 1.948, 

em trabalho intitulado “Where are we going?”, que projetava o encarecimento da atenção 

médica, em virtude do modelo centrado na tecnologia e na especialização (ROBERTS1, 1.948 

apud BRAGA; PAULA, 1.981). 

A medicina preventiva surgiu em meados do século XX, como um movimento 

que se contrapôs à ideologia curativa da prática médica vigente. O discurso da medicina 

preventiva apontava para características inadequadas da medicina curativa para atender as 

necessidades de saúde da população. As principais críticas estavam relacionadas ao 

encarecimento dos serviços de saúde, decorrentes da ausência de um enfoque preventivo; à 

diminuição do humanismo na relação com o paciente, causada pela forte tendência à 

especialização, que transformava pacientes em um órgão doente; à predominância do enfoque 

biológico, que relegava a segundo plano aspectos sociais e psicológicos, notadamente 

envolvidos na origem e perpetuação de várias doenças; à ausência de um vínculo com a 

comunidade, uma vez que a medicina curativa privilegiava práticas voltadas ao indivíduo, e 

não ao coletivo; e à inadequação da formação dos profissionais de saúde, na medida em que 

não eram preparados para lidar com os problemas de saúde da população como um todo. 

(AROUCA2, 1.975 apud CZERESNIA, 2.003). 

Note-se, portanto, que a medicina preventiva alertava para a questão do 

encarecimento da atenção médica, decorrente de uma visão predominantemente curativa, e 

viria a sugerir critérios e técnicas para uma utilização racional, do ponto de vista econômico, 

dos serviços de saúde. Segundo ESCRIVÃO JR. (1.998, p. 8), “[...] uma das motivações deste 

modelo [...] prende-se à progressiva especialização da prática médica, gerando aumento dos 

custos dos métodos diagnósticos e terapêuticos, e a escassez de recursos para a extensão 

desses serviços ao conjunto da população”. 

 

 

 

 

                                                
1 ROBERTS, F. Where we are going? British Medical Journal, 13.03.1.948. 
2 AROUCA, A. S. S. (1975) O dilema preventivista: contribuição para compreensão e crítica da medicina 

preventiva. 1.975. Tese (Doutorado em Medicina) - Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual 
de Campinas, Campinas, 1.975. 
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1.1.2. DEFINIÇÃO E CONCEITOS 

 

 

As bases conceituais da medicina preventiva foram estabelecidas por Leavell e 

Clark, com a publicação do livro Preventive Medicine for the doctor in his community em 

1.958, obra re-editada em 1.965 e traduzida para a língua portuguesa em 1.976.  

A partir de contribuições de outros pesquisadores, os autores apontaram para a 

existência de outros fatores, além daquele que se convencionou chamar de “agente 

etiológico”, na gênese das doenças. A tríade ecológica, que representa a interação entre 

fatores causais relacionados ao agente, ao hospedeiro e ao ambiente, consolidou na arena 

científica o princípio da multicausalidade, a partir do qual se passaria a compreender o 

processo saúde-doença, bem como a planejar ações de prevenção e tratamento. 

 

 O conceito de causalidade única atingiu grande expressão com o advento da era 
bacteriológica, a ponto de serem esquecidas, freqüentemente, as causas 
relacionadas com o hospedeiro e o meio ambiente, no entusiasmo pelo isolamento 
de agentes vivos específicos. Muitos acreditavam que, uma vez identificados o 
agente e seus meios de transmissão, estava solucionado o problema da prevenção. 
A adoção de tal conceito é irrazoável e irrealística. (LEAVELL & CLARK, 1.976, 
p.12). 

   

Definida como “a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e promover 

a saúde física e mental e a eficiência” (LEAVELL & CLARK, 1.976, p.7), a medicina 

preventiva vale-se do modelo da história natural das doenças3 para identificar os pontos de 

intervenção, ou níveis de aplicação das medidas preventivas, no intuito de torná-las o mais 

eficazes possível (Quadro 1.1). Em outras palavras, o processo saúde-doença é dissecado em 

sua dinâmica evolutiva, identificando-se períodos ótimos nos quais a aplicação de ações 

preventivas agiria sobre a progressão da doença, evitando ou retardando as etapas mais 

tardias, ou, ao menos, diminuindo seus danos. 

A prevenção, portanto, “[...] exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento 

da história natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença”. (LEAVELL 

& CLARK, 1.976, p.17). Trata-se, assim, de uma intervenção pró-ativa, no tempo presente, 

em função do que se projeta no tempo futuro. 

 
                                                
3 Segundo os autores: “Esta história compreende todas as inter-relações do agente, do hospedeiro e do meio 

ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo 
patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até às 
alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte” (LEAVELL e CLARK, 1.976, p. 15). 
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HISTÓRIA NATURAL DE QUALQUER DOENÇA NO HOMEM 

Inter-relações de fatores ligados ao agente, 

ao hospedeiro e ao meio ambiente 

 

Reação do HOSPEDEIRO ao ESTÍMULO 

Período de Pré-Patogênese Período de Patogênese 

Promoção da Saúde Proteção Específica Diagnóstico precoce 

e Pronto 

Atendimento 

Limitação da 

Invalidez 

Reabilitação 

Prevenção Primária Prevenção Secundária Prevenção Terciária 

NÍVEIS DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

Quadro 1.1. – Níveis de aplicação de medidas preventivas na história natural da doença 
Fonte: adaptado de LEAVELL & CLARK (1.976, p.18). 

 

A Prevenção Primária se dá na etapa em que ainda não existe doença (pré-

patogênese), e está representada pelos dois primeiros níveis de aplicação das medidas 

preventivas: Promoção da Saúde e Proteção Específica. 

A Promoção da Saúde é o primeiro dos cinco níveis existentes e está representada 

por ações que visam promover a saúde e o bem estar geral, isto é, não há necessariamente 

uma doença específica para a qual se dirijam as ações. Ou seja, a medicina preventiva, apesar 

desse adjetivo poder sugerir o contrário, não se limita apenas à prevenção de doenças, mas 

contempla também ações de caráter mais abrangente, voltadas para a manutenção do estado 

de saúde.  

Representando o segundo nível de aplicação das medidas preventivas, as ações 

relacionadas à Proteção Específica, embora ainda visem à manutenção do estado de saúde, já 

estão focadas em doenças específicas, e seu objetivo é evitá-las. É nesse nível que o termo 

“prevenção” parece ser mais facilmente compreendido – e aceito – no imaginário geral, vez 

que traduz, no seu sentido mais literal, a noção do que seja “prevenir doenças”.  

O terceiro nível de aplicação das medidas preventivas, denominado de 

Diagnóstico Precoce e Pronto Atendimento, também conhecido como Detecção Precoce e 

Tratamento Imediato, ou como Busca Ativa de Casos, está representado por ações que visam 

identificar precocemente a doença já instalada, no sentido de instituir a terapêutica em 

estágios iniciais da doença. Como já há doença, o senso comum faz crer que não se trata de 

“prevenção”, quer dizer, “não se preveniu a doença”, uma vez que a mesma “já se instalou”. 

No entanto, como já visto, não se trata apenas de evitar a doença, mas também de evitar a sua 

progressão. Nesse sentido, esse nível de aplicação das medidas preventivas é o primeiro que 

se dirige ao período de patogênese, e junto com a Limitação da Invalidez, representa a 

Prevenção Secundária.  
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A Reabilitação corresponde ao último nível de prevenção (terciária), uma vez que 

as medidas aplicadas visam prevenir as complicações da doença já instalada. 

As limitações desse modelo são representadas, em parte, pela insuficiência da 

tríade ecológica na explicação de doenças crônico-degenerativas, que caracterizaram a 

transição epidemiológica, o que originaria a proposta do “campo da saúde”, em 1.973, por 

Laframboise (DEVER, 1.998), e, em parte pela simplificação da influência dos aspectos 

sociais no processo saúde-doença, decorrente da construção de “modelos explicativos 

ahistóricos do adoecer humano” (AROUCA, 1.975 apud CZERESNIA, 2.003, p. 8). Apesar 

dessas limitações, o modelo proposto por Leavell & Clark “[...] ainda predomina, modificado 

pela contribuição de outros autores, na formulação de políticas e de programas de intervenção 

sobre os problemas de saúde na maioria dos países”. (ESCRIVÃO JR, 1.998, p. 8).  

 

 

1.1.3. APLICAÇÕES DA MEDICINA PREVENTIVA 

 

 

A medicina preventiva costuma ser mais freqüentemente associada a políticas 

públicas voltadas para a saúde da população, até porque, historicamente, suas práticas vem 

sendo largamente aplicadas no campo da saúde pública. Destinadas à promoção da saúde e à 

prevenção da doença e de suas complicações, as práticas de medicina preventiva são 

empregadas por vários países, como maneira de promover a qualidade de vida da população. 

 

A noção de ‘níveis de prevenção’ foi incorporada ao discurso da medicina 
comunitária, nos anos 60, e orientou o estabelecimento de ‘níveis de atenção’ no 
âmbito de sistemas de serviços de saúde [...] (TEIXEIRA, 2.001, p. 82). 
 

A Declaração de Alma-Ata, de 1.978 (WHO, 1.978), afirma que “a promoção e 

proteção da saúde dos povos é essencial para o contínuo desenvolvimento econômico e 

social”, e aponta para a importância dos “cuidados primários de saúde” na conquista da meta 

“Saúde para todos no ano 2.000”, cujo objetivo era atingir um nível de saúde que permitisse 

uma vida social e economicamente produtiva para a comunidade mundial.  

No Canadá, amplia-se a idéia de promoção da saúde, que é consolidada, em 1.986, 

na “Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde”.  
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Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade 
para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 
participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-
estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar 
aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente 
(WHO, 1.986).  

 

Essa conferência resgata a importância dos aspectos sociais no adoecer, 

expandindo os horizontes da promoção da saúde para além das ações focadas no indivíduo, 

admitindo a insuficiência de práticas voltadas para a modificação de comportamentos 

individuais.  

A carta de Ottawa, resultado dessa conferência, estabelece os princípios que 

deveriam nortear as ações de promoções de saúde, tais como: 

a) capacitação do indivíduo para a saúde e desenvolvimento de habilidades 

pessoais, de maneira a tornar as pessoas “capazes de controlar os fatores determinantes de sua 

saúde”, para que possam “fazer escolhas por uma vida mais sadia”; 

b) mediação do setor saúde, construção de políticas públicas saudáveis e criação 

de ambientes favoráveis, destacando-se a questão da intersetorialidade na promoção da saúde, 

explicitando que promover saúde “não é responsabilidade exclusiva do setor saúde”, na 

medida em que diversos aspectos – sociais, políticos, econômicos – influem na condição de 

saúde da população; 

c) estímulo à ação comunitária, com a participação da comunidade na gestão do 

sistema de saúde; 

d) reorientação dos serviços de saúde: “O papel do setor saúde deve mover-se, 

gradativamente, no sentido da promoção da saúde, além das suas responsabilidades de prover 

serviços clínicos e de urgência” (Carta de Ottawa, 1.986). 

O movimento da promoção da saúde orientou a reformulação da política de saúde 

canadense (TEIXEIRA, 2.001), e seus princípios ainda se fazem notar nas estratégias de 

saúde pública adotadas naquele país. Integrando aos programas de saúde já existentes, tais 

como os de combate ao tabagismo e ao consumo de álcool, prevenção de diabetes e de outras 

doenças crônicas, o governo canadense iniciou, em 2.002, a primeira etapa de um programa 

denominado de Canadian Healthy living strategy, que enfatiza ações voltadas para o estímulo 

de hábitos saudáveis, tais como atividade física, alimentação saudável e controle do peso, sob 

o prisma da capacitação para escolhas saudáveis (CANADÁ, 2.004). 
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Nesse programa, o governo canadense propõe uma abordagem que considere as 

condições necessárias para que seja possível uma vida saudável: 

 

It is based on an approach that considers the conditions that make healthy living 
possible. It is recognized that prevention approaches aiming to change people's 
behaviours, without addressing their living and working conditions, are unlikely to 
achieve sustainable results. One of the key elements of the Healthy Living Strategy 
will be to recognize and address linkages between lifestyle choices and the social, 
economic, and environmental influences on health (CANADÁ, 2.004). 
 

O programa pressupõe a integração de outros setores da sociedade, além do setor 

saúde, ressaltando a importância da atuação conjunta em busca de um objetivo comum: “As a 

key principle, integration will involve mobilizing action and engaging partners across 

jurisdictions, the health system and other sectors” (CANADÁ, 2.004). 

Em vários países, o discurso em favor da medicina preventiva também se faz 

notar em publicações de protocolos e manuais, tais como o Evidence-Based Clinical 

Prevention da Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC, 2.003) no Canadá, 

o Guide to Clinical Preventive Services da U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF, 

2.003) nos Estados Unidos, atualmente em sua terceira edição; o World Health Report 2.002 – 

Reducing Risks, Promoting Healthy Life e o manual sobre Cuidados Inovadores para 

Condições Crônicas, publicados pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2.002 e OMS, 

2.003), apenas para citar alguns. Tais publicações têm o objetivo de, entre outros, estimular a 

prática de ações de promoção e prevenção no setor saúde, fornecendo, inclusive, orientações 

quanto à operacionalização de tais ações. 

Apesar de estarem tradicionalmente relacionadas ao setor público, as práticas de 

medicina preventiva deixaram de ser de seu domínio exclusivo, e vêm sendo 

progressivamente incorporadas por segmentos do setor privado. No entanto, 

comparativamente ao setor público, no setor privado, a medicina preventiva parece ter um 

alcance um pouco mais restrito. Os objetivos parecem ser diferentes, bem como o conjunto de 

serviços preventivos e sua abrangência. Foge ao escopo do presente trabalho, que pretende 

ater-se à descrição das práticas no setor privado de saúde, no entanto, comparar os dois 

setores no que se refere à aplicação de práticas de medicina preventiva. 

Uma experiência da aplicação de práticas de medicina preventiva no setor privado 

já bastante consolidada são os programas desenvolvidos por empresas, destinados a seus 

funcionários (PELLETIER, 2.001, 1.999). Tais programas, que encontramos na literatura sob 

a denominação de Workplace/Worksite/Occupational Health Promotion/and Disease 



 27 

Prevention Programs, ou simplesmente Wellness Programs, ganharam proeminência na 

década de 70, em vários países do mundo (CHU et al, 2.000). O impacto de suas ações já foi 

demonstrado em inúmeros estudos, como veremos a seguir. 

 

Programas de promoção à saúde têm sido especialmente dirigidos a trabalhadores 
de empresas e são considerados altamente eficientes do ponto de vista do mercado. 
Os programas de promoção da saúde constituem um dos elementos estratégicos 
centrais no sentido de equilibrar a crescente espiral de gastos com assistência 
médico-hospitalar nas empresas. É um setor de atividade em expansão nos EUA, 
cujo modelo vem sendo crescentemente implantado no Brasil [...] (CZERESNIA, 
2.003, p. 15). 

 

Em uma revisão da literatura (ALDANA, 2.001), que examinou pesquisas 

publicadas entre 1.980 e 2.000, foram identificados trinta e dois estudos que buscaram 

estabelecer relações entre programas de promoção da saúde desenvolvidos por empresas e as 

despesas em saúde com os funcionários, além de catorze, que investigaram a influência de tais 

programas na taxa de absenteísmo. Diante das evidências coletadas, os autores concluíram 

que os programas de promoção da saúde estão associados à redução do total de despesas com 

saúde e a menores taxas de absenteísmo. 

Embora tais resultados tenham sido mensurados após um período médio de 3,44 

anos a partir do início dos programas, nos seis estudos em que esse período foi de apenas um 

ano, ficaram demonstrados os mesmos benefícios, indicando que os efeitos dos programas de 

promoção da saúde também se podem dar em períodos menores. 

Considerada pioneira entre as grandes corporações, a Johnson & Johnson iniciou 

seu primeiro projeto voltado à prevenção, denominado de LIVE FOR LIFE, em 1.978. Foram 

implementados programas destinados ao manejo de fatores de risco, tais como obesidade, 

stress, tabagismo, sedentarismo e hipertensão arterial. Nos cinco anos que se seguiram, como 

algumas companhias ainda não haviam adotado o projeto, foi possível estabelecer 

comparações entre aquelas que tinham o LIVE FOR LIFE e aquelas que não o tinham. Dessa 

maneira, observou-se que os custos relacionados a internações hospitalares eram três vezes 

maiores nas companhias que não haviam adotado o projeto. Além disso, ficou demonstrado 

que os programas reduziram a taxa de absenteísmo em 18% e os custos com serviços de saúde 

em 3% a 5%. Tais reduções conduziram a uma taxa de retorno sobre o investimento de 1.7:1, 

ou seja, a cada dólar gasto com os programas de prevenção, a empresa economizou 1.7 

dólares (ISAAC; FLYNN, 2.001). 

Devido aos resultados positivos, a corporação ampliou o projeto inicial e, em 

1.995, implementou o programa Johnson & Johnson Health and Wellness, que integrava 
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vários serviços destinados à saúde e ao bem estar de seus funcionários4. Tais serviços foram 

agrupados em três categorias, de acordo com sua relação temporal diante de um evento 

relacionado à saúde (doença, acidente, ou trauma, por exemplo). Em outras palavras, a 

primeira categoria, denominada de “pré-evento”, reunia ações voltadas para a prevenção 

primária, tais como educação em saúde e melhoria do ambiente de trabalho, e para o 

diagnóstico precoce (screenings); a segunda categoria - “per-evento” - abarcava ações 

relacionadas ao tratamento específico e à limitação da incapacidade; e a terceira categoria, 

“pós-evento”, acrescentava a atividade de reabilitação às da categoria anterior. O objetivo 

dessa abordagem integrada era “[...] to maximize employee functioning and optimal return to 

work”. (OZMINKOWSKI et al, 2.002). 

O impacto desse programa nos gastos com serviços de saúde foi medido em um 

estudo que verificou o nível de utilização de quatro grupos de serviços nos cinco anos que 

antecederam o programa, e nos quatro anos seguintes a sua implementação. Os resultados 

apontaram para uma redução progressiva dos gastos com serviços de saúde, que se 

intensificou a partir do terceiro ano do programa (OZMINKOWSKI et al, 2.002). 

A Johnson & Johnson vem desenvolvendo um novo projeto, denominado de 

HEALTHY PEOPLE 2.005, no qual estabelece suas próximas metas relacionadas à saúde dos 

funcionários e apresenta os quatro focos das ações (key health targets), representados por 

tabagismo, sedentarismo, controle da pressão arterial e controle do colesterol. (J&J, 2.004). 

Outras empresas desenvolveram programas semelhantes. Segundo o relatório do 

U.S. Department of Health and Human Services, Prevention makes common ‘cents’, realizado 

em 2.003 (USDHHS, 2.003), constatou-se que cerca de 80% das empresas norte-americanas 

com mais de 50 funcionários - e praticamente todas com mais de 750 funcionários - já adotam 

algum tipo de prática de medicina preventiva. 

Descrevendo a experiência de outras sete grandes corporações (Motorola, 

Daimler Chrysler, Union Pacific, Caterpillar, Northeast Utilities, Pfizer e Cigna), o relatório 

apontou para algumas das ações que integram os programas de medicina preventiva 

desenvolvidos nas empresas, das quais destacamos as seguintes: 

a) orientações em saúde (educação em saúde): destinadas a estimular a 

mudança de hábitos e de estilo de vida. Meios de comunicação: 

workshops, palestras, aconselhamento individual, apostilas, vídeos, 

informações disponíveis em rede local (intranet), ou pública (internet); 

                                                
4 Employee health, wellness, disability management, employee assistance, e occupational medicine programs. 
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b) vacinação: principalmente para gripe; 

c) avaliação e acompanhamento de fatores de risco: obesidade, tabagismo, 

hipercolesterolemia, sedentarismo, stress, diabetes e hipertensão arterial, 

entre outros; 

d) exames preventivos (screenings): dosagem de colesterol, aferição da 

pressão arterial, glicemia, mamografia, entre outros; 

e) programas de gerenciamento de doenças (disease management5): asma, 

câncer, depressão, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, coronariopatia; 

f) fitness centers: academias de ginástica dentro das empresas, destinadas ao 

condicionamento físico dos funcionários; 

g) incentivos monetários para os participantes: descontos no valor dos 

serviços de saúde para os participantes de programas de prevenção. 

 

Um estudo avaliou o impacto financeiro de programas de medicina preventiva 

desenvolvidos por uma empresa a seus funcionários. A população do estudo constitui-se de 

1.272 funcionários, hígidos ou doentes. Os programas foram classificados em quatro tipos, 

segundo os autores, de acordo com sua natureza: palestras educativas (knowledge/education 

classes), exames para detecção precoce (screening programs), identificação de fatores de 

risco (health risk appraisals) e grupos de intervenção (intervention/interactive classes). 

Acompanhando a evolução dos custos em saúde desses funcionários, os autores verificaram 

que a redução de gastos é mais intensa, quando os programas não estão direcionados apenas 

aos indivíduos de maior risco e oferecem maior diversidade de atividades (MUSICH; 

ADAMS; EDINGTON; 2.000). 

Em todas as empresas, observou-se algum tipo de benefício financeiro, tais como 

redução de gastos em saúde, taxa de retorno sobre o investimento satisfatória, relação custo-

benefício favorável e redução da utilização de serviços de saúde. Em algumas empresas, foi 

mencionada alguma forma de melhora da condição de saúde dos funcionários.  

Entre outras contribuições, o relatório tece considerações quanto à inclusão de 

serviços destinados ao controle de doenças crônicas (prevenção das complicações da doença) 

no rol de programas desenvolvidos pelas empresas. Em outras palavras, o gerenciamento da 

doença, ao lado das ações de promoção à saúde e de prevenção da doença, passa a integrar o 

conjunto de práticas de medicina preventiva adotado pelas empresas.  

                                                
5 As características desse programa estão descritas em subseção específica 
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O foco dos programas desenvolvidos pelas empresas tem sido direcionado a 

práticas de medicina preventiva que visam modificar o estilo de vida dos funcionários, bem 

como identificar e controlar alguns fatores de risco, tais como stress, tabagismo, 

sedentarismo, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, entre outros. Detecção precoce de 

algumas doenças e vacinação contra a gripe também foram relatadas. Estudos mais recentes 

(UDHHS, 2.003) indicam a utilização de programas de gerenciamento da doença, destinados 

ao controle de doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão arterial e asma, entre outras. 

Em resumo, os principais benefícios verificados nos estudos mencionados são: 

melhora das condições de saúde dos funcionários, aumento da produtividade, maior satisfação 

com o trabalho, impacto positivo para a imagem da empresa, redução da taxa de absenteísmo, 

e redução dos gastos em saúde, em geral atribuíveis à redução de fatores de risco, ou ao 

controle de doenças crônicas. Os resultados são tanto mais expressivos, quanto maior o 

número de participantes, isto é, quando os programas não estão direcionados apenas aos 

indivíduos de maior risco (MUSICH; ADAMS; EDINGTON; 2.000) e quanto mais extenso o 

seu período de duração (OZMINKOWSKI et al., 2.002). 

 

 

1.2. APLICAÇÃO DE PRÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA POR EMPRESAS DE 

PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE 

 

 

As primeiras referências de utilização de práticas de medicina preventiva por  

empresas de planos privados de saúde são provenientes dos Estados Unidos, no contexto do 

managed care, cujas características serão vistas a seguir. Apesar das diferenças entre os 

sistemas de saúde do Brasil e daquele país, tem sido reconhecida a influência desse modelo de 

assistência no setor de saúde suplementar brasileiro, motivo pelo qual foi concentrada a 

revisão bibliográfica, nesse estudo, em artigos que abordaram o assunto de interesse nos 

Estados Unidos. 

Segundo Andrade (2.000), o encarecimento progressivo do setor saúde norte-

americano deveu-se a uma série de fatores, tais como: o avanço tecnológico, a solicitação 

excessiva de exames complementares (proteção dos profissionais contra processos por erro 

médico) e o modelo de remuneração por serviço prestado, fee-for-service (FFS), cujas 

características predispõem a uma sobre-utilização dos serviços de saúde, uma vez que o lucro 

é diretamente proporcional à quantidade de procedimentos realizados. 
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Esse cenário de custos crescentes ter-se-ia transformado em terreno fértil para o 

surgimento do managed care, um sistema de gerenciamento dos serviços de saúde, que teve 

seu apoio institucionalizado pelo governo norte-americano no Health Maintenance 

Organization Act, em 1.973, cujo objetivo “era claramente [...] reduzir as despesas médicas e 

hospitalares”, através da racionalização do uso dos serviços (ANDRADE, 2.000, p. 2). 

No modelo tradicional do managed care, os financiadores do sistema estabelecem 

contratos com os provedores de serviços, encarregando-os de cuidar de uma determinada 

população, e definem um valor per capita pelo qual serão remunerados os serviços prestados 

em um determinado período. Essa forma de remuneração - per capita – fica sendo conhecida 

como capitação (capitation). Outra importante característica é a figura do gatekeeper6, que 

são médicos generalistas que representam o primeiro contato do paciente com o sistema. 

Como são os “porteiros” do sistema, espera-se que resolvam a maior parte dos casos, 

encaminhando o paciente a especialistas apenas em situações específicas (SEKHRI, 2.000). 

No managed care, portanto, em oposição ao que ocorria no modelo anterior 

(FFS), o profissional de saúde (provedor ou prestador) é estimulado a executar o menor 

número de atendimentos e de procedimentos possível, uma vez que a remuneração é fixa e 

independe da quantidade de serviços prestados. Ou seja, predispõe-se uma menor utilização 

dos serviços de saúde, pois quanto menos procedimentos realizados, menor o custo e, 

portanto, maior o lucro. Esse exercício simples de matemática traz à tona um complicado 

debate ético, que não será aprofundado aqui.  

Segundo Andrade (2.000, p.11): “As organizações de gerenciamento mais comuns 

são: as Health Maintenance Organizations (HMOs), as Preferred Provider Organizations 

(PPOs) e os Point of Service (POS)”. 

Para uma breve descrição, as HMOs comercializam planos de pré-pagamento, e 

provêem assistência por meio de rede fechada de prestadores, isto é, os beneficiários têm 

direito a atendimento, desde que realizado dentro da rede. Habitualmente utilizam o modelo 

de capitação para a remuneração dos prestadores e a porta de entrada, por meio do médico 

generalista (gatekeeper). Nas PPOs, o beneficiário tem a opção de consultar médicos, ou de 

utilizar serviços fora da rede, porém, com um custo maior. Não existe a figura do gatekeeper, 

isto é, o beneficiário tem liberdade para agendar consultas com especialistas, por exemplo. O 

modelo de capitação não é aplicado nessas organizações (AHRQ, 2.004). No caso dos POS, 

que não são um tipo de operadora, mas de plano, os beneficiários têm a opção de escolher um 

                                                
6 Considerando a tradução literal do termo (“Porteiro”), note-se como o significado da palavra sugere a idéia de 

“contenção da demanda” 
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generalista, preferencial ou não. Se o especialista for indicado pelo médico escolhido, a 

operadora arca com os custos, caso contrário, é o beneficiário quem o remunera. Por esse 

motivo, tem sido considerado um modelo híbrido dos anteriores (UGÁ et al, 2.002). 

De acordo com os princípios do managed care, a saúde da população seria 

gerenciada por meio de um sistema de saúde que: 

 

a) monitors and coordinates care through the entire range of services (primary 
care through tertiary services);  

b) emphasizes prevention and health education; 
c) encourages the provision of care in the most appropriate setting and by the 

most appropriate provider (e.g. outpatient clinics versus hospitals, primary 
care physicians versus specialists); 

d) promotes the cost-effective use of services through aligning incentives (e.g. 
by capitation of providers, cost-sharing by consumers). (SEKHRI, 2.000, 
p.833, grifo nosso). 

 

Nota-se, portanto, uma clara preocupação com ações coordenadas no 

fornecimento de cuidados, que visam minimizar os desperdícios ao longo da rede assistencial, 

além de forte foco no controle de custos, por meio de mecanismos de incentivos a menores 

taxas de utilização possíveis (capitação e compartilhamento de custos) e de ações de 

regulação (ambulatório x hospital e generalista x especialista). Dentro desse contexto de 

controle de gastos, é bastante razoável supor que a “ênfase à prevenção e à educação em 

saúde”, um dos princípios do managed care, faça parte dessa mesma estratégia. 

Considerando essas características do modelo do managed care, ganham 

importância alguns instrumentos de avaliação econômica em saúde, na medida em que 

permitem a análise comparativa de atividades alternativas em termos dos seus custos e 

conseqüências. Ou seja, é um processo pelo qual os custos das ações ou dos programas são 

comparados com suas conseqüências, em termos do impacto na condição de saúde ou da 

economia de recursos (MUSGROVE, 2.004). 

Seu objetivo é fornecer, ao tomador de decisão, informações que permitam 

escolhas racionais, do ponto de vista econômico, evidentemente. 

Considerando que há alternativas, custos e conseqüências a serem comparados, a 

avaliação econômica permite seis arranjos possíveis, conforme demonstrado no quadro 

seguinte (Quadro 1.2.).  

Uma avaliação econômica é considerada completa apenas quando todos os 

elementos estão presentes, isto é, quando se procede conjuntamente: 1) à comparação de duas 

alternativas e 2) à comparação de custos e conseqüências (CASTRO, 2.002). As demais são 
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consideradas avaliações incompletas, ou parciais. As características das avaliações completas 

serão detalhadas em seguida. 

 

Exame de custos e conseqüências 
Não 

 

Apenas 
conseqüência 

Apenas custo Sim 

Não Descrição de 
Resultados 

 

Descrição de 
Custos 

 

Descrição de Custos e 
de Resultados 
 

Comparação 
entre duas 
alternativas 

Sim Avaliação de 
Resultados 
 

Análise de 
Custos 
 

1 – Análise de Custo Mínimo 
2 - Análise de Custo Efetividade 
3 - Análise de Custo Benefício 
4 - Análise de Custo Utilidade 
 

Quadro 1.2. – Classificação dos instrumentos de avaliação econômica 
Fonte: Can. Med Assoc.J., vol 130, June 15, 1984, in CASTRO, 2.002, p. 3. 

 

Avaliação econômica completa 

 

Análise de Custo Mínimo (ACM) 

 

É feita a comparação entre duas alternativas que, supostamente, têm 

conseqüências idênticas. O resultado do cálculo é dado em unidades monetárias. Em tese, 

escolhe-se a que gera menor custo. Exemplo: Tratamento da doença em hospital ou em 

regime de assistência domiciliar (CASTRO, 2.002). 

 

Análise de Custo Benefício (ACB) 

 

É feita a comparação entre duas alternativas, medindo-se os custos de ambas em 

unidades monetárias e as conseqüências de ambas também em unidades monetárias. “Objetiva 

identificar e avaliar sistematicamente todos os custos e benefícios associados a diferentes 

alternativas, e, assim, determinar qual a alternativa que maximiza a diferença entre benefícios 

e custos, os quais são expressos em termos monetários” (CASTRO, 2.002, p. 4). Exemplo: 

Realização de tratamento psiquiátrico em hospitais tradicionais ou sem a hospitalização. 

 

Análise de Custo Efetividade (ACE) 

 

É feita a comparação entre duas alternativas, medindo os custos de ambas em 

unidades monetárias e as conseqüências de ambas em unidades físicas. Destina-se a 
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identificar a alternativa que conduz de maneira mais eficiente ao objetivo estabelecido 

(presume-se que, uma vez atingido o objetivo, a eficácia está presente) (CASTRO, 2.002). 

“Diferentemente dos estudos de custo-benefício [...] os estudos de custo-efetividade colocam 

a seguinte questão: ‘para se alcançar o objetivo z, qual é a estratégia mais custo-efetiva: a, b, 

ou c?’” (UGÁ, 1.998). Exemplos de conseqüências são: anos de vidas ganhos, número de 

vidas salvas, casos detectados. Exemplo: O objetivo é prolongar a vida do paciente com 

insuficiência renal crônica. A avaliação econômica deve responder se a melhor alternativa é o 

transplante renal ou a diálise.  

A relação custo-efetividade de várias práticas de medicina preventiva tem sido 

freqüentemente demonstrada como favorável, em comparação a ações terapêuticas, tendo 

contribuído para a elaboração de protocolos em vários países, como visto anteriormente. 
 

Análise de Custo Utilidade (ACU) 

 

É feita a comparação de entre duas alternativas, medindo-se os custos de ambas 

em unidades monetárias e as conseqüências de ambas em unidades físicas ajustadas para 

qualidade. Em geral, as conseqüências são medidas em QALY’s (anos de vida ganhos com 

qualidade).  Exemplo: “Gêmeos idênticos, com profissões diferentes, um pintor outro 

tradutor. Os dois quebram o braço e ficam igualmente doentes. No entanto, vão valorar 

diferentemente o significado do braço quebrado, conseqüentemente, do tratamento e de como 

este melhora a qualidade de vida” (CASTRO, 2.002, p. 5). 

Apesar de a avaliação custo-efetividade ser uma importante ferramenta econômica 

para o processo decisório que envolve uma escolha entre duas alternativas, a maior parte dos 

estudos sobre impacto de programas de saúde não fez uso desse instrumento, fato já apontado 

por outros autores (NEUMANN, 2.004). Estudos descritivos de custo e de resultados, e até 

mesmo a taxa de retorno sobre o investimento (ROI) foram as ferramentas mais utilizadas, 

como veremos adiante.  
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1.2.1. PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES DAS EMPRESAS DE PLANOS DE SAÚDE PARA A 

INCORPORAÇÃO DE PRÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA 

 

 

O quadro seguinte sistematiza as contribuições da literatura recente acerca das 

principais motivações das empresas de planos de saúde atuantes nesse modelo de assistência 

para tal adoção (Quadro 1.3.). 

 

Motivações das empresas de planos privados de saúde 
para a incorporação de práticas de medicina preventiva 

no âmbito do managed care 
Redução de custos assistenciais 
Satisfação do cliente, marketing 

Avaliação externa da qualidade do plano (NCQA – HEDIS) 

Melhora das condições de saúde da população de beneficiários 

Competição de mercado 
Quadro 1.3. – Motivações das empresas de planos privados de saúde para a incorporação de práticas 
de medicina preventiva no âmbito do managed care 

 

As três primeiras motivações foram mencionadas com maior freqüência pelos 

artigos estudados, e serão descritas a seguir. Ou seja, na maior parte das vezes, as empresas de 

planos de saúde esperam que as práticas de medicina preventiva contribuam para reduzir 

custos assistenciais, aumentar a satisfação do usuário, colaborando para melhorar a imagem 

da empresa (condição identificada como estratégia de marketing), e para obter pontuação 

satisfatória em processos de acreditação, realizados principalmente pelo HEDIS, um 

instrumento de avaliação externa da qualidade, cuja descrição será feita com maiores detalhes 

mais adiante. 

 

1.2.1.1. Redução de custo assistencial 

 

Vários estudos relatam que as empresas de planos de saúde da modalidade 

tradicional do managed care (capitação) oferecem mais práticas de medicina preventiva a 

seus beneficiários do que planos de outras modalidades (FFS e PPO, por exemplo). O mesmo 

ocorre para as HMOs em comparação com as não-HMOs, o que poderia sugerir que a adoção 

de práticas de medicina preventiva está relacionada à redução de custos em saúde, uma vez 

que aquele modelo de gerenciamento se propõe justamente a controlar a progressão do 

encarecimento dos serviços de saúde (LANDON et al, 2.004; WANG; PAULY, 2.003a; 
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WANG; PAULY, 2.003b; BALKRISHNAN et al, 2.002; MILLER; LUFT, 2.002; 

SCHAUFFLER; MCMENAMIN, 2.001; GREENE; BLUSTEIN; LAFLAMME, 2.001; TU; 

KEMPER; WONG, 1.999; SCHAUFFLER; CHAPMAN, 1.998).  

Landon et al (2.004) comparando a assistência de saúde prestada a beneficiários 

do Medicare7 pelas organizações de managed care, e pelas organizações que operam com o 

modelo FFS e investigando a oferta de dois serviços “preventivos” (imunização contra a gripe 

e aconselhamento para o abandono do tabagismo), concluiu que, no managed care, os 

beneficiários recebem mais serviços preventivos (LANDON et al, 2.004). 

Wang e Pauly (2.003a) investigaram a influência do tipo de organização de saúde 

(HMOs x FFS) em relação à utilização de cinco serviços preventivos recomendados pela U.S. 

Preventive Services Task Force: mamografia, papanicolaou, aferição da pressão arterial, 

aconselhamento sobre terapia de reposição hormonal e exame clínico geral. Os autores 

verificaram que os beneficiários das HMOs utilizam mais serviços preventivos do que os das 

organizações que utilizam o modelo FFS (WANG; PAULY, 2.003a). 

Balkrishnan et al (2.002), investigaram a hipótese de que o modelo de capitação 

reduza a duração do tempo de consulta, mas aumente a oferta de serviços preventivos. Além 

de orientações em saúde, os autores investigaram a oferta dos seguintes exames preventivos: 

tonometria, aferição da pressão arterial, dosagem de colesterol, de antígeno prostático 

específico, papanicolaou e mamografia. Concluiu-se que, apesar de haver uma redução que 

consideraram modesta no tempo da consulta médica, o modelo de capitação está relacionado a 

uma maior oferta de serviços preventivos, comparado aos outros modelos de remuneração 

(BALKRISHNAN et al, 2.002). 

Em uma revisão da literatura, Miller e Luft (2.002) examinaram setenta e nove 

artigos, publicados entre 1.997 e 2.001, que investigaram diferenças entre HMOs e não-

HMOs, em diversas dimensões da assistência (qualidade, acesso, satisfação, utilização, etc...). 

Os serviços preventivos foram uma das dimensões analisadas. Os autores concluíram que, em 

geral, a cobertura de serviços preventivos é mais abrangente nas HMOs. Além disso, 

verificaram que alguns serviços específicos (principalmente os direcionados à detecção 

precoce de neoplasias) parecem ser mais freqüentemente realizados nas HMOs, tais como 

exame de sangue oculto nas fezes, vacinação contra a gripe, mamografia, papanicolaou e 

exame proctológico (MILLER e LUFT, 2.002).  

                                                
7 Medicare é o programa público de saúde desenvolvido pelo governo norte-americano para a população com 

idade superior a 65 anos (ANDRADE, 2.000).  
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Schauffler e McMenamin (2.001) compararam o desempenho das PPOs e das 

HMOs quanto à realização de exames preventivos e à satisfação dos beneficiários em relação 

às práticas de medicina preventiva. Dentre os vários serviços preventivos examinados foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes para: orientações em saúde, aferição da 

pressão arterial, mamografia, dosagem de colesterol, well-baby check-up8, “programas de 

saúde”, tais como nutrição pré-natal, imunização de crianças, cessação do tabagismo, 

imunização do adulto, prevenção de acidentes na infância e prevenção da AIDS. Em relação à 

satisfação dos beneficiários, os resultados encontrados também foram favoráveis às HMOs. 

Investigando diferenças entre HMOs e FFS quanto à utilização de quatro serviços 

preventivos (mamografia, papanicolaou, exame ocular e vacinação contra gripe) por 

beneficiários do Medicare, alguns autores concluíram que os vinculados às HMOs, apesar de 

terem características que predisporiam a um comportamento pouco voltado à prevenção 

(condição socioeconômica desfavorável, por exemplo), apresentaram taxas de utilização dos 

serviços mencionados superiores às observadas para os beneficiários vinculados aos planos 

FFS. (GREENE, BLUSTEIN, LAFLAMME, 2.001). 

Um estudo comparou a utilização de três serviços preventivos (mamografia, 

vacinação contra a gripe e aconselhamento para a cessação do tabagismo) entre HMOs e não-

HMOs e verificaram que, para os dois primeiros serviços, as taxas de utilização eram maiores 

nas HMOs, não havendo diferença para o terceiro serviço (TU; KEMPER; WONG, 1.999).  

Como visto, os estudos mencionados comparam as distintas organizações de 

saúde, tais como HMO, PPO e FFS, de variadas maneiras, isto é, tais estudos investigam as 

diferenças de oferta de práticas de medicina preventiva entre HMOs e não-HMOs, HMO e 

PPO, HMO e FFS. Diante da dificuldade em reunir as informações disponíveis, decorrente 

dessa diversidade de formas de comparação, alguns autores, em um artigo recente (TYE et al, 

2.004), propuseram uma tipologia das empresas de planos de saúde baseada em algumas de 

suas características específicas, para que fosse possível precisar as diferenças na oferta de 

serviços preventivos. Classificando as organizações de acordo com a tipologia proposta, os 

autores investigaram especificamente a utilização do exame de mamografia, e observaram que 

os planos que possuíam uma rede definida de prestadores e a figura do gatekeeper ofereciam 

mais serviços preventivos do que os demais. Tais características são as que definem a 

modalidade tradicional do managed care. 

                                                
8 Well baby check up: equivale ao que chamamos de puericultura. 
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Estudando as estratégias utilizadas por HMOs para assegurar o que se denominou 

de adequada utilização de serviços preventivos pelos beneficiários, Amonkar et al (2.000) 

verificou que mais de 90% das HMOs estudadas ofereciam as seguintes práticas: imunização 

de crianças, mamografia, papanicolaou, acompanhamento pré-natal, dosagem de colesterol, 

mapeamento de retina (para diabetes), imunização do adulto e dosagem de glicemia. Dentre as 

estratégias pesquisadas, foram consideradas mais eficazes as relacionadas a lembretes (via 

telefone, por exemplo), tanto as direcionadas aos pacientes quanto as direcionadas aos 

prestadores (AMONKAR et al, 2.000).  

A maior parte dos trabalhos pesquisados indica a existência da relação entre o 

modelo do managed care, a ênfase na promoção e prevenção, e a redução de custos 

assistenciais, muito embora existam divergências entre os autores a respeito da predominância 

do managed care na oferta dos serviços preventivos (PHILLIPS et al, 2.000; REISINGER; 

SISK, 2.000) e em relação à capacidade de tais serviços em conter custos (HAYNES; 

DUNNAGAN; SMITH, 1.999), especialmente no curto prazo (AMONKAR et al, 1.999). 

Para Victoroff (2.001), diretor médico da Aetna U.S. Healthcare of Colorado, não 

passa de um “mito” a afirmação de que os planos de saúde não investem em medicina 

preventiva porque o retorno sobre o investimento demoraria a ocorrer, ou porque o tempo de 

permanência do usuário no plano é muito pequeno para que se verificasse algum benefício9. 

Fazendo uma analogia ao “dilema do prisioneiro” (Anexo A), em que a decisão de confessar, 

ou não, de um prisioneiro depende do comportamento que ele espera do seu cúmplice, o autor 

afirma que decisão em investir em programas de medicina preventiva também se dá em um 

cenário “incerto”, representado pela falta de informações sobre a concorrência e a incerteza 

quanto à permanência dos beneficiários no plano e quanto à capacidade das práticas de 

medicina preventiva em conter custos assistenciais, especialmente os de curto prazo. Segundo 

o autor, nesse ambiente de incerteza, a melhor estratégia é optar pela oferta de práticas de 

medicina preventiva: “Prevention might pay off in the long term, or in the short term, or not 

at all. Whatever the case, the plan's best bet is to cover prevention” (VICTOROFF, 2.001). 

Quanto à “real” capacidade das medidas preventivas em controlar custos em 

saúde, a literatura é tão farta, quanto divergente. Vários autores verificaram a relação entre 

adoção de práticas de medicina preventiva e redução de custos em saúde, ou diminuição da 

utilização dos serviços de saúde (USDHHS, 2.003; DORFMAN; SMITH, 2.002; 

McALISTER et al, 2.001; RIVERS; TSAI, 2.001; WAGNER et al, 2.001; FODY-URIAS; 

                                                
9 “One fable goes like this: Health plans have no interest in preventive medicine, since the return on investment   

takes years, and the tenure of members is too short to see any benefit.” (VICTOROFF, 2.001) 
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FILLIT; HILL, 2.001; MUSICH; ADAMS; EDINGTON, 2.000; WILLIAMS, et al, 1.997). 

No entanto, alguns autores apontam resultados contrários (HAYNES; DUNNAGAN; SMITH, 

1.999), e afirmam que, uma vez mais saudáveis, as pessoas vivem por mais tempo, o que 

acaba se traduzindo em uma maior utilização dos serviços de saúde, justamente ao longo do 

tempo de vida que lhes foi proporcionado pelas ações de prevenção (BONNEUX et al, 1.998).  

Como citado anteriormente, vários estudos mencionaram a capacidade das 

práticas de medicina preventiva em controlar custos assistenciais, ou em reduzir a utilização 

de serviços de saúde. Segue-se uma breve descrição de cada um deles, com exceção da 

primeira citação mencionada (USDHHS), que trata do estudo conduzido pela U.S. 

Department of Health and Human Services, denominado de Prevention makes common 

‘cents’, do estudo de Musich, Adams e Edington, e dos outros trabalhos já apresentados na 

subseção anterior. 

Uma revisão sistemática da literatura foi conduzida para verificar evidências sobre 

a efetividade de práticas de medicina preventiva destinadas a doenças mentais, e sua 

aplicabilidade no contexto do managed care. Dentre os cinqüenta e quatro artigos avaliados, 

treze também abordaram o impacto financeiro das ações de promoção e prevenção. Os autores 

verificaram que muitas das práticas produziram impactos positivos, tanto na evolução clínica 

dos pacientes, quanto na contenção de custos assistenciais. Uma das contribuições do estudo é 

a identificação de seis práticas mais custo-efetivas, consideradas adequadas para aplicação 

pelas empresas de planos de saúde do managed care. Cinco dentre essas intervenções estão 

relacionadas a ações educativas, tais como aconselhamento para a cessação do tabagismo, 

orientações para a redução do alcoolismo e educação para o autocuidado de pacientes 

psquiátricos (DORFMAN; SMITH, 2.002). 

McAlister et al (2.001) investigaram o impacto de programas de disease 

management10 destinados ao manejo da coronariopatia, por meio de uma revisão sistemática 

que analisou doze ensaios clínicos randomizados, e verificaram que tais programas produzem 

impacto na utilização de serviços de saúde, representado pela diminuição de internações 

hospitalares. Tal resultado também foi mencionado por Rivers e Tsai (2.001) que, em um 

estudo que se propôs a identificar o que os autores consideraram as principais contribuições 

do managed care, referiram que tais programas estão relacionados não só a um melhor 

controle da evolução das doenças crônicas e à redução das taxas de morbidade, como também 

à redução de internações hospitalares e do número de atendimentos em pronto-socorro. 

                                                
10 As características desse programa estão descritas em subseção específica 
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Wagner et al (2.001) avaliaram o impacto de um programa de acompanhamento 

de pacientes diabéticos na evolução de sua doença e na utilização de serviços de saúde. Os 

pacientes que participavam do programa freqüentavam grupos de educação, nos quais 

recebiam orientações sobre sua doença e eram acompanhados por equipe multidisciplinar. 

Comparando a evolução clínica e a utilização de serviços de saúde dos pacientes que 

participaram do programa com a dos pacientes que não participaram do programa, os autores 

verificaram que, no primeiro grupo, houve uma diminuição do número de consultas a 

especialistas e do número de atendimentos de pronto-socorro. 

 Um outro estudo examinou o impacto de programas de incentivo à atividade 

física (fitness programs) na condição de saúde e na utilização de serviços de saúde por 

pacientes idosos, vinculados ao Medicare. Verificou-se que os pacientes que participaram 

mais intensamente do programa mantiveram ou melhoraram sua condição de saúde, e 

utilizaram menos os serviços médicos, representados por consultas médicas em consultório 

(FODY-URIAS; FILLIT; HILL, 2.000). 

Williams et al (1.997) compararam o impacto clínico e financeiro de práticas de 

medicina preventiva numa população de mil e oitocentos idosos, participantes do Medicare, 

ao longo de quatro anos. Os autores verificaram que a população que participou dos 

programas apresentou melhor evolução clínica, traduzida por diminuição da prevalência de 

depressão. Tal população também apresentou menores taxas de utilização dos serviços de 

saúde 

Embora esses estudos tenham verificado uma relação positiva entre práticas de 

medicina preventiva e redução de custos assistenciais, ou de utilização de serviços de saúde, 

outros autores encontraram resultados contrários, isto é, verificaram que a incorporação de 

práticas de medicina preventiva pode significar um incremento dos custos em saúde. Tais 

estudos são apresentados em seguida. 

Haynes, Dunnagan e Smith (1.999) estudaram a evolução dos custos em saúde de 

funcionários que participaram de programas de medicina preventiva desenvolvidos na 

empresa, comparando-a com a evolução dos custos em saúde dos que não participaram, e 

verificaram que o primeiro grupo (o que participou dos programas) apresentou maiores custos 

em saúde do que o segundo grupo (o que não participou dos programas). Os autores 

atribuíram esse resultado ao mecanismo de seleção adversa11, pelo qual tendem a participar 

dos programas os indivíduos que já apresentam maiores riscos, o que explicaria o maior custo 

                                                
11 Esse conceito será visto em detalhe mais adiante. 



 41 

observado para esse grupo. Isto é, segundo os autores, os indivíduos que já possuem alguma 

doença, ou que já apresentam fatores de risco, que são elementos que já estão associados a 

maiores gastos em saúde, tendem a participar dos programas desenvolvidos pelas empresas, 

no intuito de melhorar a sua condição de saúde. O resultado disso é que os custos em saúde 

dos funcionários que participam dos programas é maior do que o dos funcionários que não 

participam dos programas. Apesar disso, os autores alertam para o fato de que o estudo não 

permitiu verificar se tais custos poderiam ser mais elevados, caso os funcionários não 

participassem dos programas, o que, segundo os autores, é uma questão mais importante do 

que saber se o grupo que participa de programas de medicina preventiva utiliza ou não mais 

serviços de saúde do que o grupo que não participa. 

Bonneux et al (1.998) estimaram os custos em saúde que decorreriam da 

“eliminação de doenças fatais”. Examinando os resultados obtidos, os autores concluíram que 

a eliminação dessas doenças, por meio de ações preventivas bem-sucedidas, conduz a um 

aumento dos gastos em saúde, uma vez que os serviços de saúde continuariam a ser utilizados 

por pessoas que, caso não tivesse havido a ação preventiva, não existiriam mais. Os autores 

acrescentam que: “The aim of prevention is to save people from preventable morbidity and 

mortality not to save money” (BONNEUX et al, 1.998, p. 28). 

Controvérsias à parte, a redução de custos que se espera a partir da implantação de 

programas de medicina preventiva figura entre um dos motivos apontados na literatura para a 

adoção dos mesmos.  

 

1.2.1.2. Estratégia de marketing 

 

Por outro lado, a questão mercadológica também figura como um dos fatores 

envolvidos na oferta de serviços preventivos pelas empresas de planos de saúde. Presume-se 

que os beneficiários optem por adquirir planos de saúde que ofereçam mais serviços 

preventivos. Analisando o mercado de planos de saúde da Califórnia, Schauffler e Chapman 

(1.998) verificaram que apenas 2% dos beneficiários utilizavam serviços preventivos. Diante 

de uma taxa de participação que consideraram baixa, as autoras conduziram um estudo que 

buscou responder qual era o objetivo da adoção de práticas de medicina preventiva pelos 

planos de saúde, procurando determinar se as mesmas eram oferecidas como uma “estratégia 

de marketing”, para aumentar a satisfação dos beneficiários e mantê-los no plano, ou se eram, 

de fato, destinadas a controlar fatores de risco, melhorar a saúde da população e reduzir os 

custos em saúde.  
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Segundo as autoras, a maior parte das HMOs (85%) revelou avaliar medidas 

relacionadas à satisfação do usuário. A avaliação do impacto das práticas de medicina 

preventiva nos custos com os serviços de saúde foi referido por 45% das HMOs, e a avaliação 

das condições de saúde de seus beneficiários, por 35% delas. Tais resultados levaram-nas a 

concluir que as práticas de medicina preventiva estavam sendo utilizadas como um poderoso 

instrumento de marketing (SCHAUFFLER; CHAPMAN, 1.998).  

Essa impressão seria novamente mencionada em outro estudo (MAYS; 

HALVERSON; KALUZNY, 1.999), que, investigando os incentivos relatados por executivos 

de 43 HMOs para a oferta de práticas de medicina preventiva aos beneficiários, verificou que, 

embora a grande maioria dos respondentes tenha relatado “melhora das condições da saúde do 

beneficiário” e “custo” como os principais motivos para a adoção de práticas de medicina 

preventiva, a oferta de algumas delas, especialmente as ligadas à educação em saúde, estava 

relacionada a seu suposto benefício mercadológico.  

Estudando o processo decisório na definição das práticas de medicina preventiva a 

serem oferecidas aos beneficiários, foram conduzidas dez entrevistas semi-estruturadas a 

diretores médicos dos seis principais planos de saúde do managed care. As principais 

questões da entrevista eram: 1) cobertura do serviço pelo plano de saúde; 2) freqüência 

recomendada para o serviço; 3) faixa etária dos pacientes a que se destina o serviço; 4) 

métodos empregados para aumentar a aderência; 5) responsável pela recomendação dos 

serviços; e 6) como foram desenvolvidas as recomendações para os serviços. Os autores 

verificaram que os entrevistados não se baseavam em evidências de custo-efetividade para 

determinar quais serviços preventivos deveriam ser prestados, mas na percepção que tinham 

em relação à demanda de seus consumidores e na opinião pública, somando-se mais um 

estudo à lista dos que encontram no marketing o motivo para a oferta de práticas de medicina 

preventiva pelos planos de saúde: “Although many of the health maintenance organizations 

offered numerous health promotion programs, it appeared to be solely used as a marketing 

vehicle” (MERENSTEIN; RABINOWITZ; LOUIS, 1.999, p. 356).  

Em um estudo posterior (DWORE et. al., 2.001), demonstrou-se relação 

estatisticamente significante entre a satisfação do beneficiário com o plano e a existência de 

programas de medicina preventiva, o que corrobora a hipótese de que o marketing pode ser 

um dos motivos para a adoção de práticas de medicina preventiva por parte das empresas de 

planos de saúde. 
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1.2.1.3. Adequação a critérios para avaliação da qualidade 

 

Embora o termo “avaliação” compreenda uma gama diversa de significados, em 

essência pode-se dizer que: 

 

Trata-se de um processo por meio do qual se determina o valor de algo. Ou seja, 
trata-se de determinar se um certo objeto, descrito e especificado, ao qual se apõe 
uma definição prévia sobre como deveria ser, é bom, mau, correto, incorreto, vale ou 
não a pena, está sendo realizado da maneira mais eficiente ou mais eficaz (MALIK; 
SCHIESARI, 1.998, p. 1). 

 

Assim, o processo de avaliação pressupõe, entre outros aspectos, uma “definição 

prévia sobre como ia ser”. Essa definição prévia é variável, isto é, a escolha dos critérios por 

meio dos quais algo será avaliado depende de quem os escolhe. Isso significa que um serviço 

de saúde, por exemplo, pode ser avaliado de diversas maneiras, de acordo com os critérios 

escolhidos para tanto. 

Tais critérios podem ser estabelecidos internamente, ou externamente, por 

organizações acreditadoras, tais como a National Committee for Quality Assurance (NCQA), 

destinada à avaliação externa de empresas de planos de saúde no managed care, como 

veremos adiante. Segundo o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA):   

 

A acreditação de sistemas e serviços de saúde visa estimular a melhoria contínua e 
sustentada dos cuidados oferecidos, através de um processo de avaliação objetiva 
baseada em padrões explícitos. Caracteriza-se por ser um sistema de avaliação 
externa, de caráter voluntário, periódico e reservado (CBA, 2.004).  

 

Na literatura pesquisada sobre práticas de medicina preventiva oferecidas por 

empresas de planos de saúde no managed care, identificamos vários estudos que 

mencionaram a adequação aos critérios de avaliação do Health Plan Employer Data and 

Information Set (HEDIS), cuja descrição veremos em seguida, como um motivo para a oferta 

de serviços preventivos pelas empresas de planos de saúde. Além disso esse instrumento foi 

mencionado como o principal modelo de acreditação da qualidade utilizado no managed care. 

Por esse motivo, faremos uma breve descrição do mesmo, identificando sua relação com a 

oferta de práticas de medicina preventiva no managed care, apontada por alguns autores. 

O Health Plan Employer Data and Information Set (HEDIS) é uma ferramenta 

concebida para mensurar o desempenho de planos de saúde do managed care em diversos 

aspectos da assistência médica. Desenvolvido pelo National Committee for Quality Assurance 
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(NCQA), uma organização acreditadora, privada, sem fins lucrativos, o HEDIS pretende 

oferecer informações sobre a qualidade dos serviços dos planos de saúde, dispostas em três 

categorias principais: quality of care, access to care e member satisfaction with the health 

plan and doctors (NCQA, 2.004a). 

 

Since the early 1990s, much of the burden of measuring and assessing the 
performance of health care insurers and providers in preventive care and health 
promotion has been imposed on health maintenance organizations (HMOs) by 
employers using the Health Plan and Employer Data and Information Set (HEDIS) 
[...] (SCHAUFFLER; MCMENAMIN, 2.001) 

 

Em tese, as informações disponíveis no HEDIS destinam-se a subsidiar o processo 

de escolha dentre os planos de saúde acreditados pela NCQA, enfrentado pelos consumidores, 

bem como sinalizar às organizações de planos de saúde as possíveis oportunidades de 

desenvolvimento e melhorias, por meio da identificação dos processos e serviços deficientes. 

Em um estudo que investigou o papel do managed care na oferta de práticas de 

medicina preventiva, observou-se que seis práticas de medicina preventiva comumente 

oferecidas por empresas de planos de saúde correspondem a indicadores do HEDIS 

relacionados à mensuração da efetividade da assistência. Diante dessa observação, os autores 

supõem que o HEDIS pode influenciar a configuração dos serviços oferecidos pelas empresas 

de planos de saúde. (AMONKAR et al, 2.000): 

 

It’s interesting to note that the 6 preventive services more offered by MCOs are 
among the 9 preventive care indicators of effectiveness-of-care in a recent version of 
HEDIS. Hence, external systems of measurement and improvement, such as the 
HEDIS report card, can greatly influence provision of preventive services in such 
settings (AMONKAR et al, 2.000, p. 237). 
 

Segundo Philips et al (2.000), sete medidas propostas pelo HEDIS para a 

avaliação da qualidade12 estão destinadas à análise de determinados serviços preventivos. Os 

autores acreditam que a oferta de tais serviços pelas empresas de planos de saúde esteja 

relacionada à perspectiva de obtenção de uma maior pontuação no processo de acreditação, 

uma vez que as informações geradas pelo HEDIS podem ser utilizadas pelos potenciais 

compradores no processo de escolha entre os planos de saúde disponíveis no mercado. 

A presença de medidas de avaliação relacionadas a práticas de medicina 

preventiva no HEDIS também foi identificada em um outro estudo, segundo o qual sua 
                                                
12 Medidas para a avaliação da efetividade das ações em saúde (effectiveness of care), como medida da qualidade 

(quality of care). 
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proporção em relação ao total de medidas de avaliação é de 10% (CARAP; CREPALDI; 

NAVARRO, 2.003). 

Os dados coletados pelo HEDIS são utilizados para a elaboração do Health Plan 

Report Card (HPRC), que é um ranking dos planos de saúde, pelo qual são atribuídos pontos, 

em escala de 1 a 4, para cada uma das cinco categorias definidas: acess and service, qualified 

providers, staying healthy, getting better e living with illness (NCQA, 2.004b). Com esse 

relatório, os consumidores têm a oportunidade de comparar o desempenho desses planos, de 

acordo com a avaliação proposta pelo instrumento. Embora alguns estudos coloquem em 

dúvida a real influência do HEDIS no processo de escolha (SCHAUFFLER; MORDAVSKY, 

2.001), não são poucos os planos de saúde que divulgam a comparação de seus resultados 

com a média geral (OSFHP, 2.003), indicando um provável uso mercadológico dos mesmos.   

As categorias staying healthy (manutenção da saúde), getting better (tratamento 

adequado) e living with illness (manejo de condições crônicas) prevêem uma série de medidas 

de avaliação da oferta de serviços preventivos, como se pode observar no quadro seguinte  

(Quadro 1.4.): 

 

Categoria Critérios avaliados 

Staying Healthy 

Avaliação de atividades 
destinadas à 
manutenção da saúde e  
à prevenção de doenças 

– Presença de guidelines destinados aos médicos sobre a necessidade de 
promover imunizações e screenings 

– Percentual de crianças com menos de dois anos que receberam as 
imunizações recomendadas para a prevenção de doenças da infância 

– Percentual de crianças que, aos 13 anos, receberam as imunizações 
recomendada para a continuação da proteção contra doenças da infância 

– Percentual de idosos que receberam vacina contra gripe (para planos que 
possuem membros do Medicare) 

– Percentual de mulheres de 52 a 69 anos que foram submetidas à mamografia 
nos últimos dois anos 

– Percentual de mulheres que foram submetidas ao exame de Papanicolaou 
nos últimos 3 anos 

– Percentual de gestantes que receberam a primeira vista de pré-natal dentro 
dos primeiros três meses de gestação 

– Percentual de mães que receberam check-up dentro de 8 semanas após alta 
Getting Better 

Avaliação de atividades 
destinadas ao  
tratamento adequado de 
condições agudas 

– Percentual de adultos que fumam e que receberam aconselhamento médico 
para o abandono do vício 

– Existência de programas definidos para avaliar a qualidade dos serviços 
prestados aos membros do plano 

– Evidências de monitoramento da qualidade dos cuidados prestados aos 
membros com condições agudas específicas  

Living with illness 

Avaliação de atividades 
destinadas ao manejo de 
condições crônicas 

– Percentual de membros portadores de diabetes que foram submetidos à 
fundoscopia, para diagnóstico precoce de retinopatia diabética 

– Percentual de pacientes que sofreram infarto e receberam beta-
bloqueadores, uma medicação para prevenir infartos futuros 

– Percentual de indivíduos que durante o ano seguinte a um evento 
cardiovascular foram submetidos à dosagem de colesterol 

– Evidências de monitoramento da qualidade dos cuidados prestados aos 
membros portadores de doenças crônicas 

Quadro 1.4. – Critérios avaliados nas categorias Staying Healthy, Getting Better e Living with ilness, no Health Plan Report 
Card 
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Os planos de saúde, que aderem voluntariamente ao programa de acreditação da 

NCQA, fornecem os dados correspondentes à prestação desses serviços. Aproximadamente 

metade das HMOs - e todas as grandes organizações de planos de saúde – integram a lista de 

acreditação da NCQA: 

 

To appear in NCQA's Health Plan Report Card, an organization must earn NCQA 
Accreditation. Neither HMOs  nor PPOs are legally required to earn NCQA 
Accreditation, and the process is quite rigorous so not all  organizations will be found 
on the list. Among HMOs, about half the plans in the country are NCQA-Accredited 
(NCQA. 2.004a) 

 

Em consulta ao instrumento (Apêndice A), disponível na internet, verificamos que 

dos 223 planos comerciais considerados, 185 (82,96%) têm score superior a 3 pontos na 

categoria Staying Healthy, 191 (85,65%) na categoria Getting Better e 193 (86,55%) na 

categoria Living with illness. Mesmo quando consideramos apenas os planos que obtiveram a 

pontuação máxima nas categorias, o resultado não é desprezível: 136 (60,99%) em Staying 

Healthy, 163 (73,09%) em Getting Better, e 150 (67,26%) na categoria Living with ilness 

(Tabela 1.1.).  

 

Tabela 1.1. – Distribuição dos planos de saúde comerciais de planos de saúde de acordo 
com três categorias do Health Plan Report Card de 2.004, nos EUA 

 
Staying healthy Getting better Living with ilness Planos comerciais13 QTDE 
3 4 Total 3 4 Total 3 4 Total 

Total geral 223 49 136 185 28 163 191 43 150 193 

Commercial/ HMO  69 15 44 59 7 49 56 9 48 57 

Commercial/ HMO/POS Combined  146 33 89 122 20 109 129 33 99 132 

Commercial/ POS  8 1 3 4 1 5 6 1 3 4 

Fonte: dados do Health Plan Report Card, 2.004 
Nota 1: dados trabalhados pela autora 
Nota 2: na coluna “3” está registrado o número de planos que obtiveram pontuação “3” nas categorias consideradas. Na coluna 
“4”, está registrado o número de planos que obtiveram pontuação “4” nas categorias consideradas. 

 

A qualificação COMMENDABLE, que corresponde à obtenção de 3 pontos é 

concedida aos planos que “[...] demonstrate levels of service and clinical quality that meet or 

exceed NCQA's rigorous requirements for consumer protection and quality improvement” 

(NCQA, 2.004b). 

                                                
13 Planos de saúde comercializados no managed care, por organizações privadas. Nos EUA, os planos não 

comerciais são o Medicare, já mencionado anteriormente, o Medicaid, destinado à população mais carente, e 
os planos destinados a veteranos de guerra (ANDRADE, 2.000).  
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Para obter a pontuação máxima (4 pontos), que corresponde à qualificação 

EXCELLENT, os planos de saúde, além de alcançar os requisitos mencionados anteriormente, 

devem atingir resultados superiores à média nacional no HEDIS: 

 

NCQA's highest accreditation outcome is granted only to those plans that 
demonstrate levels of service and clinical quality that meet or exceed NCQA's 
rigorous requirements for consumer protection and quality improvement. Plans 
earning this accreditation level must also achieve HEDIS results that are in the 
highest range of national or regional performance (NCQA, 2.004b). 
 

Como se pode verificar no Apêndice A, cada categoria recebe uma pontuação, o 

plano pode ser qualificado, por exemplo, como EXCELLENT na categoria Staying Healthy e 

como COMMENDABLE na categoria Living with ilness. Considerando os critérios 

necessários para cada uma das três categorias (Quadro 1.4.), a descrição do significado das 

duas qualificações mencionadas anteriormente, e os dados da Tabela 1.1., parece razoável 

concluir que os planos de saúde no managed care, ao menos os acreditados, oferecem de fato 

práticas de medicina preventiva a seus membros. 

Em recente publicação, denominada de “The state of healthcare quality: 2.003” 

(NCQA, 2.003), registrou-se, em quatro anos, um aumento progressivo da utilização da maior 

parte das práticas de medicina preventiva avaliadas pelo HEDIS (Tabela 1.2.), indicando, se 

não uma preocupação em melhorar a assistência à população, no mínimo, o empenho das 

organizações voluntárias em melhorar sua performance no processo de avaliação externa.  

 

Tabela 1.2. – Evolução do percentual de planos de saúde comerciais que atendem aos 
critérios do HEDIS, quanto às medidas para avaliação da eficácia da 
assistência, no período de 1.999 a 2.002 

 

Medidas para avaliação da eficácia da 
assistência 1.999 2.000 2.001 2.002 

Maior 
resultado 

em 
2.002 

Aconselhamento para cessação do tabagismo 65,30 66,30 n/d 67,70 72,20 
Imunização de crianças 63,60 66,80 68,10 68,50 86,20 
Imunização de adolescentes 30,40 36,80 44,00 50,10 72,20 
Papanicolaou 71,80 78,10 80,00 80,50 90,90 
Screening para Clamídia 18,50 23,60 24,50 26,70 38,50 
Mamografia 73,40 74,50 75,50 74,90 80,80 
Aferição da pressão arterial 39,00 51,50 55,40 58,40 64,60 
Controle do diabetes 75,00 78,40 81,40 82,60 n/d 
Acompanhamento pré-natal 85,00 83,30 85,10 86,70 n/d 
Beta-bloqueador após infarto 85,00 89,40 92,50 93,50 97,40 
Dosagem de colesterol após infarto 68,90 74,20 77,10 79,40 n/d 

Fonte: NCQA. The state of health care quality: 2.003. 
Nota: Dados compilados pela autora 
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Na publicação referida, aponta-se para o incremento das ações destinadas ao 

manejo de condições crônicas, representadas, por exemplo, pelas medidas relacionadas ao 

controle da diabetes e do pós-infarto. Note-se que na última coluna da Tabela 1.2., estão 

apresentados os maiores resultados de cada medida considerada (com exceção das não 

divulgadas – “n/d”), o que torna evidente, portanto, a diferença na oferta das práticas de 

medicina preventiva entre as empresas. 

 

1.2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS 

 

 

Em relação às práticas de medicina preventiva adotadas no managed care (Quadro 

1.5.), nota-se que estão presentes todos os níveis de aplicação das medidas preventivas, 

conforme modelo clássico da história natural das doenças, desde a promoção da saúde, até 

ações aplicáveis em etapas mais tardias da doença.  

Isto é, estão presentes ações voltadas para a educação em saúde, como educação 

alimentar, por exemplo; vacinação (de adultos e crianças); detecção precoce, para 

rastreamento de diabetes mellitus (DM), dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

câncer de mama, de colo uterino, doenças sexualmente transmissíveis; e ações relacionadas ao 

manejo de doenças crônicas, e de casos considerados mais complexos. 

 

(continua) 

Práticas de medicina preventiva incorporadas pelas 
empresas de planos privados de saúde atuantes no 

managed care 
Acompanhamento pré-natal 
Educação alimentar 
Promoção da atividade física 
Imunização de crianças 
Imunização de adultos 
Aferição da pressão arterial 
Dosagem e controle do colesterol 
Dosagem e controle da glicemia 

Exame de sangue oculto nas fezes 

Screening para câncer de mama (mamografia) 
Screening para câncer de colo uterino (papanicolaou) 
Screening para Clamídia 
Prevenção de acidentes na infância 
Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 
Prevenção da AIDS 
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(conclusão) 

Práticas de medicina preventiva incorporadas pelas 
empresas de planos privados de saúde atuantes no 

managed care 
Programas de combate às drogas 
Programas de combate ao tabagismo 
Gerenciamento de doenças crônicas (disease management): 

Asma 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 
Diabetes Mellitus (DM) 
Hipertensão arterial (HAS) 
Cardiopatias 

Gerenciamento de casos (case management): 
Pacientes portadores de doenças mentais 
Pacientes incapazes de auto-cuidado 
Pacientes de alto risco 

Quadro 1.5. – Práticas de medicina preventiva incorporadas pelas empresas de planos privados de 
saúde atuantes no managed care 

 

Os programas de gerenciamento de doenças e de casos são práticas relativamente 

recentes, que nasceram no contexto do managed care, com a tarefa de equilibrar custos em 

saúde e qualidade da assistência, diante de um cenário caracterizado por custos crescentes, 

envelhecimento populacional e aumento da prevalência de doenças crônicas. Considerando o 

modelo da história natural das doenças, tais programas estariam destinados às suas etapas 

mais tardias e, portanto, ajustados aos níveis secundário e terciário de prevenção. Uma revisão 

de seus conceitos e aplicações é apresentada a seguir. 

 

1.2.2.1. Gerenciamento de doenças (Disease management) 

 

O gerenciamento de doenças é uma estratégia que vem sendo crescentemente 

utilizada por gestores de serviços de saúde públicos (OMS, 2.003; CDC, 2.003; SPRAGUE, 

2.003) e privados (USDHHS, 2.003; WELCH et al, 2.002), como forma de reduzir os gastos 

relacionados às doenças crônicas, os quais, segundo a Organização Mundial de Saúde, 

representam atualmente cerca de 60% do total de gastos em saúde. A medicina preventiva, 

que já se ocupou intensamente de doenças transmissíveis, é convidada a propor soluções para 

doenças que acompanham o indivíduo durante toda a vida, deslocando o foco das ações 

preventivas para momentos mais adiantados da história natural da doença. 

Os programas de disease management ganharam popularidade recentemente, 

como uma maneira de melhorar a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados a pacientes 

portadores de doenças crônicas (WEINGARTEN et al, 2.002).  
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Segundo Morrisey, o manejo de condições crônicas tem sido uma preocupação 

crescente das organizações de managed care. Analisando os dados do HEDIS, o autor 

verificou que o percentual de pacientes acompanhados após um infarto, por meio da dosagem 

de colesterol, aumentou de 59% (em 1.998) para 74% (em 2.000), o que demonstraria uma 

tendência das HMOs em identificar e gerenciar condições crônicas (MORRISEY, 2.001). 

Para Vianna, os "programas de gerenciamento de doenças efetivos tornaram-se 

essenciais para operadoras de saúde que buscam a agilização dos serviços, redução dos custos 

de tratamentos e sobrevivência em uma indústria competitiva de atendimento médico" 

(VIANNA, 2.003, p. 7). 

Em poucas palavras, o principal objetivo de tais programas é prevenir as 

complicações das doenças crônicas, e, conseqüentemente, reduzir o custo com os serviços de 

saúde que decorrem delas. Para que esse objetivo seja atingido, propõe-se uma abordagem 

multidisciplinar e sistemática da oferta de serviços de saúde, que busca aumentar a aderência 

dos pacientes portadores de doenças crônicas ao tratamento recomendado, estimulando o 

paciente a assumir sua parcela de responsabilidade frente à evolução de sua doença. 

Resumindo suas principais características, os programas de disease management, segundo a 

Disease Management Association of America (DMAA, 2.004) e a American Healthways (AH, 

1.999): 

a) destinam-se a todos os pacientes portadores de doenças crônicas de uma 

população considerada; 

b) não devem interferir na relação médico-paciente nem no planejamento do 

tratamento estabelecido pelo médico; 

c) otimizam o cuidado por meio da prevenção de complicações e do uso de 

protocolos clínicos baseados em evidências; 

d) incentivam a atitude pró-ativa do paciente em relação à maneira como cuida de 

sua própria saúde, ou seja, estimula a aderência às intervenções propostas, bem 

como um comportamento responsável em relação à doença da qual é portador;  

e) avaliam continuamente o estado de saúde da população, perseguindo a meta de 

melhorar a saúde global e reduzir os gastos em saúde. 

 

Ainda de acordo com a Disease Management Association of America (DMAA, 

2.001), uma organização privada, sem fins lucrativos, cuja missão está relacionada à 

promoção da qualidade desses programas, para que seja considerado como disease 

management, os programas devem ter os seguintes componentes: 
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a) processos de identificação da população; 

b) protocolos clínicos baseados em evidência; 

c) modelos de colaboração que envolvam os prestadores; 

d) identificação de risco e adequação das intervenções às necessidades 

e) educação para o auto-cuidado do paciente (incluindo modificação de hábitos / 

estilo de vida, e questionários para acompanhamento); 

f) mensuração, avaliação e gestão de processos e resultados; 

g) feedback a todos os envolvidos por meio de relatórios periódicos (comunicados 

aos pacientes, médicos, plano de saúde, entre outros); 

h) uso apropriado da tecnologia de informação (software especializados, registro 

de dados, ferramentas automatizadas de apoio à decisão, etc...). 

 

A aderência do paciente ao programa é considerada como um elemento crítico 

para o seu sucesso; fato, aliás, que se verifica em todas as atividades da área da saúde, 

preventivas, ou curativas, com maior, ou menor intensidade. 

 

The long-term success of disease management programs depends upon both the 
participation of a critical mass of patients and the provision of services to both the 
critically ill and the “diagnosed well.” Addressing the needs of only the critically ill may 
produce one-time, short-term savings but will not effectively prevent progression of 
the diagnosed well to more severe, and more costly, status. For these reasons, 
disease management programs must ensure a very high level of patient participation, 
particularly of the least healthy participants. This is especially true because the 
patients who might most benefit from disease management programs often are also 
the least likely to participate. (AH, 1.999). 

 

Os resultados obtidos pelos programas de gerenciamento de doenças têm sido 

considerados positivos por diversos autores, como será visto adiante. Com o intento de 

padronizar as formas de avaliar o impacto dos programas de disease management, a American 

Healthways em conjunto com a Johns Hopkins, elaborou um protocolo, propondo diversas 

medidas relacionadas à condição de saúde dos pacientes (clinical outcome metrics), a custos e 

utilização de serviços (financial and utilization outcome metrics), e fornecendo bases para a 

elaboração de instrumentos para a avaliação da satisfação do usuário (AH; JH, 2.003). As 

medidas propostas para a avaliação do impacto clínico estão relacionadas a cinco doenças 

crônicas: doença isquêmica do coração, insuficiência cardíaca, diabetes, asma e doença 

pulmonar obstrutiva crônica.  

Em uma meta-análise, que revisou ensaios clínicos randomizados sobre o impacto 

de programas de disease management no manejo de pacientes portadores de doença 
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coronariana, que é uma das doenças crônicas de maior taxa de morbi-mortalidade, ficou 

demonstrado que tal abordagem é capaz de melhorar os processos de cuidados em saúde, 

reduzir o número de internações hospitalares e melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

(McALISTER et al, 2.001). 

À semelhança do que se observou para as práticas de medicina preventiva em 

geral, a inquestionável melhora da qualidade de vida dos pacientes que fazem uso de serviços 

preventivos nem sempre é suficiente para mover empresas de planos privados de saúde no 

sentido de oferecer tais serviços para seus beneficiários. O florescimento de estudos sobre o 

impacto financeiro de ações preventivas em saúde, na literatura médica, é fenômeno 

relativamente recente, e é bastante provável que sua origem esteja relacionada à necessidade 

em se demonstrar o “óbvio”, tomando emprestado o termo utilizado por Ron Z. Goetzel, ao 

tratar do “valor” das práticas de medicina preventiva: “If society will not commit more 

resources to health promotion and disease prevention because it is ‘the right thing to do’, 

perhaps it will do so because it is the economically sensible thing to do”. (GOETZEL, 2.001, 

p. 280).  

Representante desse grupo de trabalhos, um estudo prospectivo (COUSINS; LIU, 

2.003) demonstrou que o programa de disease management oferecido aos pacientes 

portadores de asma, diabetes e coronariopatia resultou em um ROI14 de 2,84. Um estudo 

semelhante ao anterior, relatando a experiência de uma empresa que havia implementado um 

programa de disease management para o manejo de pacientes portadores de diabetes, 

observou um ROI de 3,37 (SNYDER et al, 2.003). 

Apesar de alguns estudos considerarem o ROI como medida da eficácia dos 

programas de disease management, até porque essa taxa é uma das ferramentas utilizadas para 

analisar investimentos, alguns autores questionam sua aplicabilidade, sugerindo que estudos 

de custo baseados na “total population approach” são mais adequados (AH, 1.999). Essa 

abordagem, também denominada de “pretest-posttest design”, compara, de um lado, os custos 

totais em saúde da população considerada no período anterior à implantação do programa e, 

do outro lado, a soma dos custos totais em saúde da população considerada no período 

posterior à implantação do programa e os custos do programa em si. Espera-se que essa soma 

(custo do programa + custos totais no período posterior) seja inferior aos custos que existiam 

antes da implantação do programa. Ou seja, é considerado eficaz o programa que resulta em 

diminuição dos custos totais em saúde. A American Healthways, juntamente com a Johns 

                                                
14 Segundo Kaplan (2.003): Retorno sobre o investimento (ROI), calculado pela razão entre a soma dos valores 

presentes das entradas de caixa futuras sobre o valor do investimento. 
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Hopkins  (2.003) sintetiza em uma fórmula o cálculo para medir o impacto financeiro desses 

programas (Figura 1.1.): 

 

(+) C1 (custos observados no período anterior ao início do programa)  

(–)  P (custos do programa)  

(–) C2 (custos observados no período posterior ao início do programa) 

 =   R (resultado financeiro do programa) 
Figura 1.1. – Cálculo do impacto financeiro para programas de disease management, segundo proposta da American 
Healthways e Johns Hopkins 
Fonte: adaptado de AH; JH, 2.003. Standard Outcome Metrics and Evaluation Methodology for Disease Management 
Programs 

 

Há quem critique essa forma de medir o impacto dos programas de gerenciamento 

de doenças, argumentando que não só inexiste um grupo controle, como também não se 

considera a possibilidade de outras variáveis contribuírem para o resultado obtido (LINDEN; 

ADAMS; ROBERTS, 2.003). Mesmo a American Healthways, que sugere a adoção desse 

método, reconhece suas limitações: 

 

In this business environment, the most practical method to assess the impact of 
disease management programs is to measure them using a pre-intervention post-
intervention design without a control group that receives no intervention. While this 
method of assessing results is not as rigorous as other study designs that use 
randomization or control groups, it is the most practical and appropriate method to 
measure disease management program results at this time (AH; JH, 2.003). 

 

No entanto, tal abordagem, ao lado do ROI, é uma das mais utilizadas na 

avaliação da eficácia de tais programas, no que se refere ao controle de gastos. 

Apesar das divergências mencionadas quanto à melhor forma de avaliar o impacto 

financeiro dos programas de disease management, tais programas vêm sendo crescentemente 

empregados no setor privado. São considerados eficazes na redução da morbidade, da 

mortalidade e dos custos em saúde pela maior parte dos diretores médicos de planos de saúde 

da American Association of Health Plans, sendo aplicados principalmente no manejo de 

doenças como asma, diabetes e insuficiência cardíaca congestiva (WELCH et al, 2.002). 

Em um estudo recente, foram comparados os resultados de utilização e financeiros 

de pacientes participantes e não-participantes de um programa de disease management, 

voltado para o manejo da insuficiência cardíaca. Os autores observaram que o grupo de 

pacientes que participou do programa apresentou menores taxas de utilização de serviços de 
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saúde (internação hospitalar e atendimento em pronto-socorro), bem como redução dos custos 

assistenciais em 10%, um ano após a implantação do programa (BERG; WADHA; 

JOHNSON; 2.004). 

Weingarten et al (2.002), investigaram a efetividade de seis intervenções mais 

comumente desenvolvidas nos programas de disease management, as quais estão descritas no 

quadro seguinte (Quadro 1.6.). Por meio de uma meta-análise que revisou 102 artigos 

publicados entre 1.987 e 2.001, observaram que a intervenção mais comum é a “educação do 

paciente”, seguida pela “educação do prestador” e pelo “feedback ao prestador”. Nesse 

estudo, o prestador estava representado pelo profissional médico. Quanto à efetividade das 

intervenções, ficou demonstrado que aquelas direcionadas ao prestador produziram não só 

uma maior aderência do mesmo aos protocolos, como também melhoraram o nível de 

controle da doença. As intervenções direcionadas ao paciente também se mostraram efetivas 

no controle da doença.  

 

Principais intervenções utilizadas em programas de disease management 

Intervenções Descrição 

Educação do prestador Materiais ou instruções fornecidas ao prestador acerca dos cuidados 
apropriados aos pacientes-alvo 

Feedback ao prestador Informações fornecidas ao prestador sobre cuidados específicos ou 
resultados dos cuidados recebidos pelo paciente 

Lembretes ao prestador Recados encaminhados ao prestador para lembrá-lo de tarefas 
específicas que precisam ser executadas 

Educação do paciente Materiais ou instruções fornecidas ao paciente com informações sobre a 
sua doença e a maneira mais apropriada de lidar com a mesma 

Lembretes ao paciente Recados encaminhados ao paciente para lembrá-lo de tarefas específicas 
que precisam ser executadas 

Incentivos monetários ao paciente Pagamentos (pagamentos diretos, descontos ou serviços) feitos ao 
paciente para atingir metas específicas de tratamento 

Quadro 1.6. – Principais intervenções utilizadas em programas de disease management 

 

Nesse estudo foram analisados 118 programas de disease management, destinados 

ao manejo de algumas doenças crônicas (Tabela 1.3.). Nota-se que o diabetes lidera a lista das 

doenças que costumam ser gerenciadas por esses programas, seguido por depressão, asma, 

insuficência cardíaca, artrite reumatóide, hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, entre outras (WEINGARTEN et al, 2.002).  
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Tabela 1.3. – Principais doenças crônicas às quais se destinam os programas de disease 
management 

 
Doenças Qtde de programas 

Diabetes 26 

Depressão 25 

Asma 10 

Insuficiência cardíaca congestive 9 

Artrite reumatóide e osteoartite 9 

Hipertensão arterial sistêmica 8 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 7 

Hiperlipidemia 7 

Lombalgia 7 

Coronariopatia 6 

Fonte: WEINGARTEN et al, 2.002 
Nota: Dados trabalhados pela autora  

 

Naturalmente esses dados não podem ser considerados representativos dos 

programas de disease management desenvolvidos no setor privado norte-americano, mesmo 

porque se referem a uma meta-análise, para a qual foram utilizados critérios específicos de 

seleção de artigos, o que significou a exclusão de outras pesquisas que poderiam modificar a 

configuração dessa lista. No entanto, apenas o fato de existir tal elenco sugere um critério de 

seleção de doenças crônicas, que inclui determinadas enfermidades em detrimento de outras.  

 

1.2.2.2. Gerenciamento de casos (Case management) 

 

Segundo Burns e Perkins (2.000), o case management teria nascido de uma 

tentativa de coordenar a continuidade do cuidado a pacientes psiquiátricos que, devido a 

iniciativas de desospitalização, haviam recebido alta hospitalar. Para esses autores, os 

“systems agents”, na década de 70, teriam sido a primeira geração de profissionais que viriam 

a ser denominados case managers. Tais profissionais eram responsáveis por “enhance the 

continuity of care and its acessibility, accountability and efficiency for the discharged 

patient”, e suas tarefas estavam relacionadas à identificação das necessidades do cliente, 

desenvolvimento de um plano de cuidados abrangente, organização da oferta dos serviços, 

avaliação e acompanhamento. 

A definição de gerenciamento de caso mais comumente aceita foi reformulada 

pela Case Management Society of America, em 2.001: 
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[...] a collaborative process of assessment, planning, facilitation and advocacy for 
options and services to meet an individual’s health needs through communication 
and available resources to promote quality, cost-effective outcomes. (CMSA, 2.003). 

 

Em tese, portanto, tais programas pretendem atender às necessidades de um 

paciente, através da coordenação dos serviços em saúde disponíveis, de maneira a promover 

resultados de qualidade e custo-efetivos. Pressupõe-se que, ao longo da cadeia de serviços, 

exista uma colaboração entre os agentes, de maneira a tornar a atenção o menos fragmentada 

possível, evitando desperdícios de recursos. 

Miranda (2.003) estreita um pouco mais a definição, ao pontuar algumas das 

características dos pacientes aos quais se destinam os programas de gerenciamento de caso: 

 

[...] pressupõe a identificação de casos, em geral de natureza crônica, com potencial 
para geração de demanda por serviços e a introdução de atividade gerencial com 
vistas a adequar a aplicação de recursos para a otimização da assistência no 
sentido de obter uma relação entre o custo e qualidade mais favorável. (MIRANDA, 
2.003, p.16): 

 

Os programas de case management assumem características diversas, dependendo 

de quem os aplica, isto é, ainda que, em essência, destinem-se à promoção da continuidade do 

cuidado a pacientes específicos, seus processos e motivações são distintos, dependendo de 

quem os aplica (CUDNEY, 2.003; NCCC, 2.000). 

 

The basic principles and concepts of case management are similar in all settings, 
although the emphases may be different. For example, case managers in managed 
care organization seek to coordinate health services for complex patients across the 
continuum of care to help the insured patient to achieve the best utilization of benefits 
and to assist the healt plan to contain medical costs (CUDNEY, 2.003, p. 149). 
 

No modelo aplicado pelas empresas de planos de saúde norte-americanas, no 

âmbito do managed care, denominado de “catastrophic care case management” (NCCC, 

2.000), os programas de gerenciamento de caso estão direcionados aos pacientes considerados 

de alto custo ou de alto risco, representados comumente por pacientes idosos e portadores de 

doenças crônicas, incapazes do auto-cuidado, ou com limitações.  

Assim como nos programas de disease management, o equilíbrio entre custo e 

qualidade, nos programas de gerenciamento de caso é uma meta a ser perseguida. A principal 

diferença identificada entre ambos os modelos está relacionada ao alvo das ações. Em 

programas de gerenciamento de doenças, o foco é a doença crônica, ou melhor, o grupo de 

pacientes portadores de uma mesma doença crônica. Em programas de gerenciamento de 
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caso, o foco é o paciente, cuja condição de saúde predisponha a demanda por serviços de 

saúde. Por definição, portanto, o primeiro está voltado a um grupo específico de pacientes, e o 

segundo, a um paciente em específico.  

A identificação do “caso” é a etapa inicial do processo, podendo ser realizada, por 

exemplo, por meio de inquérito. Seguem-se à identificação do paciente: a avaliação detalhada 

do risco individual, o planejamento das ações necessárias, a implementação de tais planos de 

ação e a avaliação dos resultados obtidos. O ciclo se completa com eventuais modificações do 

plano, de acordo com os resultados. A coordenação de todo o processo fica a cargo dos case 

managers, elo entre os prestadores de serviço ao longo da linha de cuidado. 

A colaboração entre prestadores de serviço - particularmente os médicos - e 

gerentes de caso é considerada essencial para o sucesso desses programas, sendo a sua 

ausência referida como uma das principais barreiras à efetividade das ações desenvolvidas 

(NCCC, 2.000; CMSA, 2.003).   

Os pacientes portadores de doenças mentais representam tipicamente uma 

população de risco, alvo das ações desse tipo de programa. Apesar das controvérsias quanto à 

efetividade dos programas de gerenciamento de caso (MARSHALL et al, 2.004; ZIGURAS; 

STUART; JACKSON, 2.002), um artigo recente se propôs a identificar as características 

comuns aos programas que apresentaram resultados considerados positivos, no intuito de 

fornecer aos gestores de caso os “ingredientes centrais indispensáveis” para o desenho 

adequado do serviço (RAPP, GOSCHA, 2.004). 

Amonkar et al (2.000) verificou que, segundo diretores de empresas de planos de 

saúde, os programas de gerenciamento de casos estão entre as estratégias consideradas mais 

eficazes para assegurar a apropriada utilização de serviços preventivos.  
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1.3. MEDICINA PREVENTIVA NO SETOR SUPLEMENTAR DE SAÚDE NO BRASIL 

 

A ênfase nas ações de promoção e prevenção da saúde tem sido objeto de 
discursos contundentes, de conceitos articulados, de políticas sociais e, 
especialmente do seu esquecimento. (SILVA, 2.003, p. 65). 

 

1.3.1. BREVE HISTÓRICO DO SETOR SUPLEMENTAR 

 

 

O embrião da saúde suplementar15 surgiu no Brasil em meados da década de 40, 

com a criação de “[...] esquemas assistenciais coletivos privados, baseados na captação de 

recursos de empresas empregadoras e seus empregados destinados ao financiamento de uma 

assistência médico-hospitalar adicional àquela organizada pelo Estado” (BAHIA, 2.001a, p. 

331). A caixa de assistência aos funcionários do Banco do Brasil (CASSI) e o Grupo 

Executivo de Assistência Patronal (GEAP) são exemplos dessa modalidade assistencial, 

representada por operadoras que seriam classificadas posteriormente como autogestões. 

A partir da década de 60, surgiram as chamadas empresas comerciais16, cuja 

expansão se deveu inicialmente “[...] aos incentivos da Previdência Social, especialmente 

através de convênios-empresa” (DERENGOWSKI; FONSECA, 2.003). De acordo com Lígia 

Bahia (1.999, p. 30): 

 

Os convênios-empresa são articulados pela Previdência Social com grupos médicos 
para a prestação de assistência a trabalhadores urbanos, em geral de empresas de 
grande porte situadas nas regiões sudeste e sul e em especial no Estado de São 
Paulo. O INPS se desobrigava ao atendimento dos empregados das empresas com 
convênios não sendo permitida a opção do beneficiário por uma ou outra 
modalidade de prestação de serviços. Para tanto a empresa convenente era 
dispensada de parte da contribuição devida à Previdência (BAHIA, 1.999, p. 30). 

 

As empresas comerciais, cujas características já foram objeto de estudo de outros 

autores (MALTA, 2.003; BAHIA, 1.999; ALMEIDA, 1.998), estão representadas pelas 

medicinas de grupo, cooperativas e seguradoras, que se sucederam no cenário da saúde 

suplementar, nessa ordem. 

                                                
15 De acordo com Bahia (2.001b, p. 325): “Suplementar: existe um serviço público de caráter obrigatório e é 

permitida a opção de pagar um seguro privado a despeito da manutenção da obrigatoriedade da contribuição 
para o seguro social”. 

16 A categoria “empresas comerciais”, utilizada aqui, tem como referência o trabalho de Teixeira, Bahia e Vianna 
(2.002, p.30). 
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As medicinas de grupo se originaram a partir da iniciativa de empresários, 

principalmente paulistas, proprietários ou acionistas de hospitais, que organizaram serviços 

próprios de saúde para atender à demanda das empresas (MALTA, 2.003).   

As cooperativas médicas surgiram a partir da iniciativa de médicos que, em tese, 

buscavam preservar a autonomia da prática clínica, considerada ameaçada pelo 

assalariamento imposto pelas medicinas de grupo, que denominaram de “mercantilização da 

medicina”. Nessa modalidade, os médicos são simultaneamente sócios e prestadores de 

serviços (BAHIA, 2.001b; ALMEIDA, 1.998). 

Com a diminuição progressiva desse subsídio, a partir da década de 70, o mercado 

suplementar de saúde foi obrigado a modificar suas relações comerciais, passando a 

estabelecer relações diretas com as empresas. Assim: 

 

[...] até a década de 80, os planos de saúde estavam voltados, quase que 
exclusivamente, para os clientes empresa que era onde estava a clientela 
beneficiária da Previdência Social. Eram planos coletivos acessíveis somente pela 
posse de contrato de trabalho (SANTOS, 2.003, p. 6).  
 

Os planos individuais começariam a ser comercializados apenas na década de 80, 

época em que já se observa uma franca expansão do setor suplementar, que “[...] passa a 

chamar atenção [...] em função da trajetória crescente de sua magnitude e, no início da década 

atual parece ter encontrado o ponto de estabilização, abarcando em sua clientela algo em torno 

de 1/4 da população brasileira” (FARIAS; MELARNED, 2.003, p. 589). 

As seguradoras são a modalidade mais recente no sistema suplementar de saúde, 

tendo sua expansão ocorrido principalmente na década de 80, e caracterizam-se por cobrir os 

custos “por ocasião de sinistros relativos à saúde, segundo apólice de seus segurados” 

(ALMEIDA, 1.998). 

No caso dos planos individuais, o financiamento das empresas comerciais se dá 

majoritariamente através de pré-pagamento per capita:  

 

A medicina de grupo, as cooperativas e o seguro-saúde são financiados por meio de 
sistemas de pré-pagamento per capita. No caso de indivíduos que contratam 
diretamente seus planos de saúde com seguradoras ou operadoras, pagando do 
próprio bolso, o valor é calculado atuarialmente, segundo uma análise do risco do 
indivíduo e seus dependentes que leva em consideração sexo, idade, patologia 
preexistente, etc (ALMEIDA, 1.998, p. 9). 

 

No caso dos planos coletivos, o pagamento se dá de forma distinta: 
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No caso das empresas, o valor do pré-pagamento é único para toda a população de 
empregados e  dependentes, sendo que o cálculo atuarial da cota pré-paga 
representa uma proxy do risco coletivo médio daquela população. O financiamento é 
feito ou diretamente pela empresa, considerando-o integralmente como custo 
operacional (que é repassado para o preço final dos produtos), ou de forma 
partilhada com os empregados, variável em cada caso e com valores diferentes para 
distintos segmentos de funcionários na mesma empresa. Em alguns casos, esse 
financiamento é feito totalmente pelo empregado (ALMEIDA, 1.998, p. 9). 

 

Essa diferença entre as formas de financiamento de planos individuais e coletivos, 

em conjunto com os mecanismos adotados pelas empresas (seleção de risco, por exemplo) 

frente às falhas de mercado (seleção adversa e risco moral, por exemplo), pode servir de base 

para explicar a atual configuração do mercado, no que se refere à maior proporção de planos 

coletivos, em relação aos individuais, como se verá adiante. 

Com o advento da Lei nº. 9.656/98, que passou a regulamentar o setor 

suplementar de saúde e, posteriormente, com a criação da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), pela Lei nº. 9.961/00, o setor suplementar de saúde começou a sofrer 

uma série de mudanças, decorrentes da necessidade de atender às exigências da lei e do órgão 

regulador. Algumas dessas modificações serão abordadas oportunamente. 

 

 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO SETOR SUPLEMENTAR 

 

 

Atualmente, o setor suplementar de saúde é responsável pela atenção à saúde de 

aproximadamente 38 milhões de beneficiários, segundo os dados cadastrais mais recentes 

(ANS, 2.004), o que corresponde a quase ¼ da população brasileira. No entanto, faz-se 

necessário esclarecer que o termo “beneficiário”, empregado pela ANS, designa “vínculo 

estabelecido com os planos de saúde”. Isso significa que um indivíduo, em possuindo mais de 

um plano de saúde, pode ser incluído no cadastro de beneficiários no setor suplementar mais 

de uma vez. A rigor, portanto, não se conhece o número exato de pessoas vinculadas ao 

sistema supletivo, mas, como em outras pesquisas, assumir-se-á essa expressão aproximada 

da realidade. 

Observando a distribuição de beneficiários por modalidade (Tabela 1.4.), verifica-

se que as medicinas de grupo detêm a maior parcela do mercado (33% do total de 

beneficiários), seguidas pelas cooperativas (23%), seguradoras (15%) e autogestões (14%). 
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Tais modalidades respondem em conjunto por aproximadamente 33 milhões de beneficiários 

(85% do total de beneficiários).  

 

Tabela 1.4 – Distribuição de beneficiários por modalidade assistencial no setor 
suplementar de saúde brasileiro, em junho de 2.004 

 
Modalidade assistencial Beneficiários %  

Medicina de Grupo 12.619.379 33% 

Cooperativa Médica 9.074.900 23% 

Seguradora Especializada em Saúde 5.682.958 15% 

Autogestão 5.543.140 14% 

Odontologia de Grupo 3.128.217 8% 

Filantropia 1.397.358 4% 

Cooperativa Odontológica 1.301.441 3% 

Administradora 4.939 0% 

Não Identificado 4.370 0% 

Total 38.756.702 100% 
Fonte: ANS – Cadastro de beneficiários - junho/2.004 

ANS - Cadastro de operadoras - agosto/2.004 

 

Observando a distribuição das operadoras por modalidade (Tabela 1.5.), 

considerando apenas as quatro principais modalidades, verifica-se que as empresas de 

medicina de grupo são as mais numerosas (737 operadoras, 33% do total), seguidas pelas 

cooperativas (17% do total de operadoras), autogestões (15%) e seguradoras (1%).  

 

Tabela 1.5. – Distribuição de operadoras por modalidade assistencial no setor 
suplementar de saúde brasileiro, em agosto de 2.004 

 
Modalidade assistencial Total % 

Medicina de Grupo 737 33,47 

Cooperativa Médica 370 16,80 

Autogestão 326 14,80 

Seguradora 14 0,64 

Outras 755 34,29 

Total 2.202 100,00 

Fonte: ANS - Cadastro de Operadoras - agosto/2.004 

Nota: Operadoras ativas 

 

Observando a pirâmide etária da população brasileira em comparação com a 

pirâmide etária da população de beneficiários do sistema suplementar (Gráfico 1.1.), 
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evidencia-se a maior proporção de idosos no sistema suplementar, quando comparado à 

proporção da mesma faixa etária na população geral, ou seja, há proporcionalmente mais 

idosos no sistema suplementar do que na população geral. 

 

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

0 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 a 79 anos

80 ou mais anos

População Beneficiários

 
Gráfico 1.1. – Pirâmide etária da população brasileira e da população de beneficiários do sistema suplementar de saúde 
Fonte: Cadastro de Beneficiários - ANS/MS - 06/2004 
           População estimada por idade simples revisão 2004, divulgado em 30 de agosto de 2004 pelo IBGE. 
Nota: Foram excluídos 151.548 beneficiários com idades inconsistentes. 

 

Observa-se que essa proporção é ainda maior nas autogestões (Tabelas 1.6., 1.7. e 

Gráfico 1.2.): 

 

Tabela 1.6. – Distribuição de beneficiários por modalidade e faixa etária 
�

Classificação 0 a 17 
anos 

18 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 69 
anos 

70 ou 
mais 

Total1  9.758.844 8.358.008 6.718.687 5.552.455 3.477.375 1.999.087 1.884.043 
Autogestão 1.455.964 1.011.974 689.167 938.853 666.283 406.507 427.684 
Cooperativa Médica 2.313.986 1.844.370 1.620.378 1.334.456 923.740 618.376 554.483 
Medicina de Grupo 3.480.350 2.925.047 2.277.705 1.730.803 1.083.209 593.812 478.127 
Seguradora 1.301.966 1.111.528 1.004.192 756.190 395.578 178.647 126.514 
Fonte: Cadastro de Beneficiários - ANS/MS - 10/2003 

Cadastro de Beneficiários - ANS/MS - 10/2003 

Nota: dados trabalhados pela autora: excluídas as modalidades: administradora, filantropia e odontologia 

(1) o total refere-se à soma de beneficiários de todas as modalidades, inclusive as excluídas da tabela  
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Tabela 1.7. – Distribuição proporcional de beneficiários por modalidade e faixa etária 
�

Classificação 0 a 17 
anos 

18 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 69 
anos 

70 ou 
mais 

Autogestão 26,02% 18,08% 12,31% 16,78% 11,91% 7,26% 7,64% 
Cooperativa Médica 25,13% 20,03% 17,59% 14,49% 10,03% 6,71% 6,02% 
Medicina de Grupo 27,69% 23,27% 18,12% 13,77% 8,62% 4,72% 3,80% 
Seguradora 26,71% 22,80% 20,60% 15,51% 8,12% 3,66% 2,60% 
Fonte: Cadastro de Beneficiários - ANS/MS - 10/2003 

Cadastro de Beneficiários - ANS/MS - 10/2003 

Nota 1: dados trabalhados pela autora: excluídas as modalidades: administradora, filantropia e odontologia 

Nota 2: o total (100%) refere-se à soma de beneficiários em cada uma das modalidades 

 

Observando os dados referentes à faixa etária mais elevada, nota-se que, nas 

autogestões, cerca de 8% dos beneficiários têm idade igual ou superior a 70 anos. Nas 

cooperativas, essa proporção é de aproximadamente 6%, nas medicinas de grupo, de 4%, e, 

nas seguradoras, essa proporção é de 3%. Considerando os beneficiários que têm idade igual 

ou superior a 40 anos, ou seja, considerando as quatro faixas etárias mais elevadas, verifica-se 

que cerca de 44% da população de beneficiários das autogestões possui 40 anos ou mais. Essa 

proporção é menor nas cooperativas (37%), nas medicinas de grupo (31%) e nas seguradoras 

(30%). 

O gráfico seguinte ilustra tais características (Gráfico 1.2.): 
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Autogestão Cooperativa Médica Medicina de Grupo Seguradora

 
Gráfico 1.2. – Distribuição proporcional de beneficiários por modalidade e faixa etária 
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Em relação à distribuição dos beneficiários por modalidade e por vigência do 

plano (Tabela 1.8.), nota-se que ainda predominam os planos antigos (anteriores à Lei nº. 

9.656), aos quais estão vinculados 54% do total de beneficiários. Nota-se que, dentre as 

quatro modalidades principais, as autogestões apresentam a maior proporção de contratos 

antigos (70%), seguidas pelas seguradoras (60%), cooperativas (54%) e medicinas de grupo 

(48%).   

 

Tabela 1.8. – Distribuição de beneficiários por modalidade e vigência do plano 
 

Modalidade assistencial Novos (Posteriores à 
Lei nº. 9.656/98) 

Antigos (Anteriores à 
Lei nº. 9.656/98) Total 

Total 17.974.508 46% 20.782.194 54% 38.756.702 

Medicina de Grupo 6.547.786 52% 6.071.593 48% 12.619.379 

Cooperativa Médica 4.201.719 46% 4.873.181 54% 9.074.900 

Seguradora 2.268.046 40% 3.414.912 60% 5.682.958 

Autogestão 1.675.171 30% 3.867.969 70% 5.543.140 

Odontologia de Grupo 1.929.361 62% 1.198.856 38% 3.128.217 

Filantropia 608.747 44% 788.611 56% 1.397.358 

Cooperativa Odontológica 743.652 57% 557.789 43% 1.301.441 

Administradora 26 1% 4.913 99% 4.939 

Não Identificado 0 0% 4.370 100% 4.370 

Fonte: Cadastro de Beneficiários - ANS/MS - 06/2004 

           Cadastro de Operadoras/ANS/MS - 24/08/2004 

 

Apesar do predomínio de planos antigos, observa-se um aumento da proporção de 

planos novos ao longo de cerca de quatro anos (Tabela 1.9.).  

 

Tabela 1.9. – Evolução da distribuição de beneficiários de acordo com a vigência e o tipo 
do plano no período de 2.000  a 2.004 

 
Novos (Posteriores à Lei nº. 9.656/98) 

Competência 
Antigos 

(Anteriores à Lei 
nº. 9.656/98) Coletivos Individuais 

Total 
Evolução 

de registros 
no cadastro 

dez/00 27.380.435 73,05% 7.424.646 19,81% 2.677.885 7,14% 37.482.966 28.149.641 
dez/01 25.109.453 67,43% 8.723.144 23,42% 3.407.109 9,15% 37.239.706 31.204.329 
dez/02 23.453.708 62,35% 10.262.178 27,28% 3.903.122 10,38% 37.619.008 35.359.787 
dez/03 22.202.572 57,39% 12.126.812 31,34% 4.359.694 11,27% 38.689.078 38.664.511 
mar/04 21.541.033 56,36% 12.355.666 32,33% 4.320.600 11,31% 38.217.299 38.217.299 

Fonte: Cadastro de Beneficiários - ANS/MS - 03/2004 

Elaborado por : DIDES/GGSIS 
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Em relação ao tipo de plano, pode-se notar um predomínio dos planos coletivos 

em relação aos individuais durante todo o período analisado. Tal comportamento pode estar 

relacionado não só ao antecedente histórico desse mercado, mencionado anteriormente, como 

também à lógica da “diluição do risco”. Segundo Lígia Bahia: 

 

Não é a toa que a preferência das seguradoras e empresas de planos de saúde 
recai sobre as apólices e contratos coletivos. Nos contratos coletivos os riscos, para 
as seguradoras, de seleção adversa e moral hazard são minimizados, 
paradoxalmente, em função da “menor voluntariedade” na procura do seguro. 
(BAHIA, 1.999, p. 94). 

 

O risco moral (moral hazard) e a seleção adversa (adverse selection) são 

mecanismos considerados indicativos de “falhas de mercado”, que caracterizam mercados 

onde a competição não é perfeita (BAHIA et al, 2.002), e seu significado já foi amplamente 

discutido em estudos sobre o sistema suplementar brasileiro (VIANNA, 2.003; FARIAS; 

MELAMED, 2.003; BAHIA, 2.001a; BAHIA, 1.999; ALMEIDA, 1.998). Dentre as várias 

contribuições, são apresentadas as que sintetizam as definições: 

Segundo Almeida (1.998), “denomina-se seleção adversa a tendência do sistema 

de seguros de incorporar indivíduos de maior risco, isto é, aqueles cuja perda esperada é 

maior” (ALMEIDA, 1.998, p. 41), o que se traduz pela “busca preferencial de seguros por 

parte das pessoas com altos riscos, isto é doentes” (BAHIA, 1.999, p.93). Assim, a seleção 

adversa caracteriza o fenômeno por meio do qual o seguro é contratado por consumidores 

mais propensos a utilizar os serviços cobertos. 

Almeida (1.998) define o risco moral como “a mudança de comportamento do 

segurado (aumento da utilização de serviços) em função de não ter que suportar o custo total 

do atendimento (‘já que estou pagando vou usar’, segundo o senso comum)” (ALMEIDA, 

1.998, p. 41), o que gera um “incremento da exposição aos riscos e uso excessivo de serviços 

cobertos pelos seguros por parte dos segurados quando existe um terceiro pagador, o governo 

ou operadoras privadas” (BAHIA et al, 2.002, p. 672). Assim, o risco moral caracteriza o 

fenômeno pelo qual as pessoas que contratam seguros tendem a consumir mais serviços do 

que consumiriam se tivessem que pagar diretamente por eles.  
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Um dos mecanismos adotados pelas empresas frente à seleção adversa e ao risco 

moral é a denominada seleção de risco, através da qual seria favorecida a entrada nos planos 

de saúde apenas os “bons riscos” 17, ou seja, de clientes com baixo potencial de consumo: 

 

Com o objetivo de protegerem-se da combinação de planos baratos e riscos 
potenciais altos, as seguradoras investem na seleção de risco: gastam mais em 
administração, criando barreiras à inscrição de indivíduos com potenciais problemas 
de saúde ou idosos (FARIAS; MELARNED, 2.003, p. 587). 

 

Dessa maneira, a tendência que se observa no sistema suplementar brasileiro em 

direção ao aumento da proporção de planos coletivos em relação aos planos individuais 

poderia ser explicada, de um lado, pela maior dificuldade das operadoras de planos de saúde 

em lançar mão de mecanismos como a seleção de risco, em virtude das barreiras trazidas pela 

Lei nº. 9.656/98, a qual proíbe, por exemplo, a negativa de acesso para pacientes idosos e de 

cobertura para doenças consideradas pré-existentes (substituída pela carência parcial 

temporária, com duração de dois anos). Em outras palavras, a comercialização de planos 

individuais ficaria comprometida, diante da expansão das coberturas exigidas por lei, e da 

impossibilidade em se aplicar mecanismos para seleção da clientela com “bons riscos”. De 

outro lado, a comercialização de planos coletivos seria estimulada, devido à conseqüente 

minimização do risco moral e da seleção adversa, uma vez que não é exatamente o indivíduo 

que vai utilizar o plano quem escolhe contratá-lo. 

 

 

1.3.3. INCORPORAÇÃO DE PRÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA NO SETOR SUPLEMENTAR 

 

 

Pesquisando trabalhos brasileiros sobre o assunto de interesse do presente, 

verificamos que alguns autores, em seus estudos sobre características do setor suplementar, 

abordaram o emprego de práticas de medicina preventiva pelas operadoras de planos de 

saúde, tendo considerado que, em geral, o setor supletivo pouco investe em medicina 

preventiva.  

                                                
17 Termo utilizado por Bahia et al (2.002), ao explicar o mecanismo adotado pelas operadoras frente ao 

fenômeno da seleção adversa: “Sob essa acepção, os jovens, por serem saudáveis, demandariam contratos de 
planos e seguros de saúde com coberturas mais reduzidas do que os idosos, o que por sua vez estimularia a 
seleção de ‘bons riscos’ por parte das seguradoras” (BAHIA et al, 2.002, p. 672). 
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Para Miranda (2.003) o elevado turnover no mercado suplementar contribuiria 

para o baixo investimento das operadoras nas práticas de medicina preventiva: 

 

A verdade é que pouco se pratica de prevenção. De modo geral, para os “planos de 
saúde”, prevenir é custo. De fato, uma operadora de saúde que venha a investir em 
demasia em prevenção está arriscada a ver seus recursos se perderem 
considerando o elevado “turn over” de contratos coletivos e particulares existente 
neste mercado. (MIRANDA, 2.003, p. 5). 
 

Silva (2.003) acrescenta ao modelo explicativo da “alta rotatividade” questões 

relacionadas à competição de mercado, o que conduziria a uma perseguição do aparato 

tecnológico em detrimento das práticas de medicina preventiva, e à existência de interesses 

conflitantes por parte dos prestadores de serviço: 

 

Apesar de, conceitualmente, não haver restrições quanto a necessidade de um forte 
investimento em promoção e prevenção da saúde, na prática há muitos obstáculos 
que teimam em retardar esta iniciativa que a cada dia que passa se torna inadiável. 
Aspectos culturais, a competição entre operadoras que se utilizam da moderna 
tecnologia médica e da marca de grandes prestadores que estão associados ao 
aparato tecnológico, são fatores que inibem as iniciativas. A insegurança da 
continuidade contratual da população coberta e o interesse contrário de prestadores 
de serviços completam as razões impeditivas. (SILVA, 2.003, p. 54). 

 

Para Czeresnia (2.003), a ausência de análises de médio e longo prazo, por parte 

de algumas operadoras, poderia transformar a ação preventiva em um mero “custo adicional”, 

desestimulando, portanto, o investimento das empresas de planos de saúde em práticas de 

medicina preventiva: 

 

Dependendo da característica específica do seguro de saúde, o desenvolvimento da 
ação preventiva pode ser considerado uma sobrecarga de procedimentos e custos 
adicionais e não uma inversão de lógica que teria como conseqüência a médio e 
longo prazo a diminuição de internações e outros procedimentos de muito maior 
custo. (CZERESNIA, 2003, p. 19). 

 

Algumas das motivações verificadas no contexto do managed care foram 

identificadas nas poucas operadoras, já estudadas, que oferecem práticas de medicina 

preventiva a seus beneficiários. Czeresnia (2.003), descrevendo o programa de gerenciamento 

de doenças de uma medicina de grupo, encontrou como finalidade a redução de utilização de 

serviços e de custos assistenciais: 
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Segundo o profissional responsável entrevistado, num primeiro momento a 
implantação do serviço ocasionou um aumento de custos, mas que se tratou de um 
investimento com objetivo de reduzir as internações e procedimentos de alto custo 
no futuro. O programa está sendo avaliado e os resultados – não disponíveis para 
divulgação – indicam excelentes resultados (CZERESNIA, 2.003, p. ). 

 
 

Malta et al (2.004a), ao estudar características assistenciais de uma autogestão e 

descrever as práticas de medicina preventiva adotadas por ela, concluiuram que “a lógica da 

autogestão é distinta da lógica do mercado”, uma vez que “o que se busca na operadora 

pesquisada não é atividade lucrativa e sim proporcionar serviços de assistência à saúde de 

seus funcionários e dependentes” (MALTA et al, 2.004a). Nesse caso, portanto, a motivação 

da operadora para a adoção de práticas de medicina preventiva estaria relacionada ao objetivo 

de melhorar a qualidade de vida dos beneficiários.  

Em outro trabalho da mesma autora, o componente mercadológico voltado para a 

propaganda de venda também figura como uma das motivações das operadoras de planos de 

saúde para a incorporação de práticas de medicina preventiva: “Mesmo quando se investe em 

atividades de promoção e prevenção, esse componente entra mais como produto de marketing 

do que como diretriz do modelo assistencial, visando de fato ao cuidado à saúde” (MALTA et 

al, 2.004b, p.437). 

Em geral, propõe-se que o sistema suplementar incorpore, mais intensamente, 

práticas de medicina preventiva.  

 

Sobretudo a saúde suplementar deve trabalhar sob o prisma da prevenção, da 
promoção, estimulando essa prática em todos os seus prestadores, não como 
marketing da operadora, mas como prática cotidiana de fato incorporada (MALTA et 
al, 2.004b, p. 443). 

 

Czeresnia (2.003) argumenta que os benefícios, decorrentes da adoção de práticas 

de medicina preventiva pelas operadoras de planos de saúde, poderiam atender tanto aos 

interesses públicos como aos interesses do mercado: 

 

Duas perspectivas fundamentais, apresentadas no discurso da promoção da saúde 
e prevenção de doenças não são, em princípio, contraditórias: a melhoria das 
condições de saúde e da qualidade de vida; a conseqüente redução dos gastos com 
assistência médica de alto custo. O estímulo ao desenvolvimento de programas com  
este enfoque poderia convergir objetivos do interesse público e do mercado. 
(CZERESNIA, 2.003, p. 13). 
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Assim, reconhece-se, nas práticas de medicina preventiva, um possível espaço 

para alianças entre o setor público e o privado: 

 

O desenvolvimento de programas de promoção da saúde e prevenção de doenças 
no mercado poderia ser um campo propício ao estabelecimento de estratégias 
cooperativas com os agentes privados do setor saúde” (Costa et al, 2001, apud 
CZERESNIA, 2.003, p.13). 

 

Os autores sugerem que o Estado, através da ação reguladora da ANS, poderia 

criar incentivos para fomentar o desenvolvimento de práticas de promoção e de prevenção no 

setor privado. Aparentemente, tais sugestões foram consideradas pela agência, pois a mesma 

deve propor, em breve, um projeto de qualificação da assistência para as operadoras de plano 

de saúde, dentro do qual atividades de promoção e prevenção representarão uma das 

dimensões a serem mensuradas, como indicadores de desempenho (JORGE, 2.004).  

O instrumento de avaliação das práticas de medicina preventiva, inspirado no 

HEDIS, mencionado anteriormente, deverá elencar alguns indicadores de saúde, relacionados 

a ações de promoção e prevenção, que deverão ser medidos e acompanhados pelas operadoras 

voluntárias. Pretende-se, dessa maneira, estimular a incorporação de práticas de medicina 

preventiva pelo setor suplementar (informação verbal)18. 

Um estudo recente propôs um modelo de avaliação da qualidade para acreditação 

de operadoras de planos de saúde, inspirado nos instrumentos utilizados pela NCQA, 

organização já mencionada anteriormente, e pela Canadian Council on Health Services 

Accreditation – CCHSA, uma organização acreditadora canadense. Em uma amostra de seis 

operadoras, verificou-se que apenas duas informaram ter incorporado práticas de medicina 

preventiva. De acordo com os autores: “Se o modelo de acreditação adotado no mercado 

brasileiro fosse semelhante ao desenvolvido pelo NCQA quanto ao nível de acreditação, as 

seis operadoras ficariam com um nível de conformidade muito baixo” (CARAP; CREPALDI; 

NAVARRO, 2.003, p. 303). 

Em consulta ao site da ANS, no final de outubro de 2.004, verificou-se a 

divulgação de um evento, cuja data “será anunciada em breve”, denominado “Seminário 

Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças na Saúde Suplementar”. Para esse evento, a 

agência convida as operadoras de planos de saúde a compartilharem suas experiências na 

incorporação de práticas de medicina preventiva (Anexo B). Seu objetivo é: 

 

                                                
18 Informação fornecida em entrevista junto à ANS, realizada em 09/10/04 
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[...] conhecer as experiências em Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças já 
realizadas pelas operadoras, e discutir maneiras de incentivar e ampliar tais ações, 
existentes no mercado de saúde suplementar, como forma de melhorar a qualidade 
da assistência prestada aos beneficiários dos planos de saúde (ANS, 2.004). 

 

Portanto, parece haver uma intenção da agência reguladora em estimular a 

incorporação de práticas de medicina preventiva pelas operadoras de planos de saúde, no 

sentido de aprimorar a qualidade da assistência médica no sistema suplementar de saúde. 

 
 

1.4. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral do presente trabalho é identificar e descrever os programas e 

ações de medicina preventiva que vem sendo incorporadas por algumas operadoras de planos 

de saúde, explorando suas motivações para a implantação de tais práticas. 

Especificamente, pretende-se descrever e classificar as práticas de medicina 

preventiva divulgadas na Internet por um grupo de operadoras de planos de saúde com mais 

de 200.000 beneficiários no sistema suplementar de saúde brasileiro, bem como descrever a 

experiência de quatro operadoras de grande porte na incorporação de práticas de medicina 

preventiva. No estudo dessas quatro empresas, pretendemos identificar as suas principais 

motivações para a incorporação de práticas de medicina preventiva, os principais programas e 

ações de medicina preventiva incorporados, e as ferramentas utilizadas no planejamento, 

avaliação e controle das práticas implantadas.  

Para esse trabalho, assumir-se-á a noção de que práticas de medicina preventiva 

são programas ou ações oferecidas de maneira planejada e coordenada pela operadora para 

seus beneficiários.  
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2. METODOLOGIA 
 

 

 

2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

Para a construção do referencial teórico, presente na introdução deste trabalho, foi 

realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Regional de Medicina 

(Bireme), em busca de artigos indexados nas bases MEDLINE e LILACS, considerando 

basicamente os seguintes descritores: health promotion, disease prevention, preventive 

medicine, preventive health services, primary prevention, secondary prevention, workplace, 

occupational health, managed care programs, pre-paid health plans, fee-for-service plans, 

hmo, health insurance, health plans, private medical coverage, disease management, case 

management.  

Nas bases de dados do PROQUEST e da EBSCO, houve pequena diferença em 

relação a alguns descritores, por exemplo: além de workplace, havia um descritor específico, 

denominado de workplace wellness programs, e, em vez de managed care programs, o 

descritor era simplesmente managed care. Mas, essencialmente, foram considerados os 

mesmos descritores na pesquisa realizada nessa base de dados. 

Em busca de artigos sobre medicina preventiva e planos de saúde, foram 

intencionalmente privilegiados os artigos realizados sobre a realidade norte-americana, devido 

à influência já mencionada, do modelo do managed care nas práticas do sistema suplementar 

brasileiro. 

Outras fontes de informações consideradas foram: homepages de organizações de 

saúde, ou similares, tais como World Health Organization (WHO), Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS), Centers for Disease Prevention and Control (CDC), 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA); periódicos brasileiros, tais como Ciência & Saúde Coletiva, Cadernos de 

Saúde Pública, Revista de Saúde Pública e Revista Pan-americana de Saúde; e livros-texto 

clássicos, tais como os de autores como Leavell & Clark. 

Com base na leitura dos artigos selecionados, outras fontes de informações foram 

acessadas, tais como as homepages do National Committe for Quality Assurance (NCQA), 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), American Healthways, Disease 
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Management of America (DMAA) e Case Management Society of America (CMSA), e 

periódicos estrangeiros, como, por exemplo, Disease Management e American Journal of 

Managed Care. 

Para cumprir os objetivos deste estudo, a investigação foi dividida em duas etapas 

consecutivas, a saber: 1) levantamento das práticas de medicina preventiva divulgadas na 

internet por um grupo de operadoras de planos de saúde com mais de 200.000 beneficiários; e 

2) estudo de caso: a experiência de quatro operadoras de planos de saúde na incorporação de 

práticas de medicina preventiva. 

 

 

2.2. LEVANTAMENTO DAS PRÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA DIVULGADAS NA 

INTERNET POR UM GRUPO DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE COM MAIS DE 

200.000 BENEFICIÁRIOS 

 

 

Considerando a relevância das operadoras de maior porte, vez que são 

responsáveis pela maior parte dos beneficiários do sistema suplementar19, provavelmente a 

sua maior disponibilidade de recursos, que poderiam ser destinados à incorporação de 

tecnologias disponíveis (práticas de medicina preventiva, por exemplo), sendo mais provável 

que divulguem seus produtos e serviços através de homepages, fez-se consulta ao site da ANS 

com o objetivo de identificá-las, no sentido de definir a amostra do presente estudo. 

Optou-se pela coleta dos dados disponíveis na internet, utilizando como fonte as 

homepages das operadoras, partindo do pressuposto de que aquelas que incorporam práticas 

de medicina preventiva possuem interesse em divulgá-las ao público. A Internet é um dos 

veículos que poderiam ser utilizados para esse fim, dadas suas inúmeras vantagens sobre 

outras mídias, para a função de marketing  (DOWLING20, 1.998 apud BENDIT, 2.001). Além 

disso, sendo este um trabalho de natureza exploratória, considerou-se que a Internet seria uma 

fonte de informações bastante oportuna para um primeiro contato com o objeto de estudo, 

além da facilidade que permite ao processo de coleta de dados.  

Em consulta ao site da ANS, verificamos que as 32 operadoras que possuem - 

cada uma - mais de 200.000 beneficiários respondem em conjunto por aproximadamente 15,5 

                                                
19 Fenômeno já identificado em estudos anteriores (MALTA, 2.003; DERENGOWSKI, 2.003; BAHIA, 1.999). 
20 DOWLING JR, P. et al. Web advertising and marketing. 2ª ed. Rocklin: Prima Publishing, 1.998. 
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milhões de beneficiários, ou seja, 40% mercado. Selecionou-se esse grupo de operadoras para 

construir a amostra. 

Dentre essas 32 operadoras, duas empresas (Odontoprev e Interodonto) foram 

excluídas do estudo porque, por operarem planos exclusivamente odontológicos, não 

atendiam ao escopo do trabalho. Ambas são responsáveis por cerca de 1,2 milhões de 

beneficiários. 

Outras três operadoras, apesar de terem sido apresentadas separadamente no 

cadastro da ANS, puderam ser reunidas em uma só, pelo fato de pertencerem ao mesmo grupo 

empresarial (Tabela 2.1.):  

 

Tabela 2.1. – Operadoras pertencentes a um mesmo grupo empresarial (reunidas) 
 

Operadoras pertencentes a um mesmo grupo empresarial Qtde. Benef. 
Agosto/2004 

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A 968.427 
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE  460.376 
SUL AMÉRICA SERVIÇOS MÉDICOS S.A. 335.130 
SUL AMÉRICA 1.763.933 

Fonte: ANS – Cadastro de beneficiários e de operadoras– agosto/2.004 
Nota 1: Dados trabalhados pela autora 

 

Outras duas operadoras foram agrupadas em uma, pelo fato de terem sofrido um 

processo de fusão na prática, adotando uma marca única (Tabela 2.2.).  

 

Tabela 2.2. – Operadoras que sofreram processo de fusão (agrupadas) 
 

Operadoras que sofreram processo de fusão Qtde. Benef. 
Agosto/2004 

AMICO SAÚDE LTDA. 378.995 
DIX ASSISTENCIA MEDICA LTDA 334.074 
FUSÃO DIX-AMICO 713.069 
Fonte: ANS – Cadastro de beneficiários e de operadoras – agosto/2.004 
Nota 1: Dados trabalhados pela autora 

 

Ao pesquisar-se o endereço das homepages dessas 27 operadoras, através de 

mecanismos habituais de busca na Internet, verificamos que duas delas (Petrobrás e Correios) 

não possuíam página especificamente relacionada aos seus planos de saúde. Considerou-se 

que “possuir homepage específica de saúde e não divulgar práticas de medicina preventiva” é 

diferente de, simplesmente, “não possuir homepage específica de saúde”. Portanto, essas duas 

operadoras, responsáveis por cerca de 550.000 beneficiários, foram excluídas do estudo. 
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Ao final dessa operação, obtivemos um grupo de 25 operadoras (1,2% do total de 

operadoras), que respondem por aproximadamente 13,8 milhões de beneficiários (35,6% do 

total de beneficiários), denominadas, para efeito de síntese, de “as maiores” operadoras de 

planos de saúde do sistema suplementar brasileiro. Portanto, a amostra intencional desse 

trabalho foi constituída por 25 operadoras (Tabela 2.3.). Os endereços de suas homepages, 

bem como as datas de acesso às mesmas constam do Apêndice B. 

 

Tabela 2.3. – As maiores operadoras brasileiras por número de beneficiários 
�

 

Nº 
 

RAZÃO SOCIAL 

 

Nº 
Beneficiários 

 

1 
 

BRADESCO SAÚDE S/A 2.367.550 
 

2 
 

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A + SUL AMERICA CIA de SEGURO SAÚDE + SUL AMÉRICA SERV. MÉDICOS S.A. 1.763.933 
 

3 
 

INTERMEDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A. 1.226.108 
 

4 
 

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA 783.026 
 

5 
 

GEAP FUNDAÇÃO de SEGURIDADE SOCIAL 760.887 
 

6 
 

AMICO SAÚDE LTDA. + DIX ASSISTENCIA MEDICA LTDA 713.069 
 

7 
 

MEDIAL SAÚDE S/A. 619.341 
 

8 
 

CAIXA de ASSISTENCIA dos FUNC do BANCO do BRASIL 490.836 
 

9 
 

UNIMED BH COOPERATIVA de TRABALHO MÉDICO LTDA 489.498 
 

10 
 

UNIMED PAULISTANA - SOCIEDADE COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO 475.716 
 

11 
 

UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA de TRABALHO MÉDICO 445.927 
 

12 
 

GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL de SAUDE LTDA 367.964 
 

13 
 

SOC.COOP. de SERV.MÉDICOS de CURITIBA e REGIÃO METROPOLITANA 349.077 
 

14 
 

PRO-SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 331.118 
 

15 
 

PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A 296.431 
 

16 
 

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 290.675 
 

17 
 

UNIMED-RIO COOPERATIVA de TRABALHO MEDICO do RIO de JANEIRO 261.699 
 

18 
 

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 249.747 
 

19 
 

UNIMED de FORTALEZA COOPERATIVA de TRABALHO MÉDICO 241.286 
 

20 
 

UNIMED VITORIA COOPERATIVA de TRABALHO MEDICO 227.391 
 

21 
 

INTERCLÍNICAS PLANOS de SAÚDE S/A 226.449 
 

22 
 

AMESP ADM PLANOS de SAÚDE e ODONTOLÓGICOS S/C LTDA 207.262 
 

23 
 

UNIMED de SAO JOSE dos CAMPOS 207.094 
 

24 
 

ASSOC. BENEFICENTE dos PROFESSORES PÚBLICOS ATIVOS e INATIVOS do ESTADO do RJ - APPAI 205.186 
 

25 
 

GRUPO HOSPITALAR do RIO de JANEIRO LTDA 200.740 

Fonte: ANS – Cadastro de beneficiários e de operadoras – agosto/2.004 
Nota 1: Dados trabalhados pela autora.  
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Identificando-se a modalidade assistencial de cada uma das 25 operadoras 

selecionadas (Quadro 2.1.), observa-se a seguinte distribuição: 10 medicinas de grupo (37%), 

9 cooperativas (33%), 3 autogestões (19%) e 3 seguradoras (11%) (Tabela 2.4. e Gráfico 

2.1.).  

 

Tabela 2.4. – Distribuição proporcional das maiores operadoras por modalidade 
 

 

MODALIDADE 
 

Nº de operadoras  
 

% 
 

Total 
 

25 
 

100% 
 

AUTOGESTÃO 
 

3 
 

12% 
 

COOPERATIVA 
 

9 
 

36% 
 

MEDICINA de GRUPO 
 

10 
 

40% 
 

SEGURADORA 
 

3 
 

12% 
 

Fonte: ANS - Cadastro de operadoras agosto/2.004 
Nota 1: dados trabalhados pela autora 

 

 

Nº 
 

NOME FANTASIA 
 

MODALIDADE 
 

1 BRADESCO SAÚDE SEGURADORA 

2 SUL AMÉRICA SEGURADORA 

3 INTERMEDICA MEDICINA de GRUPO 

4 AMIL MEDICINA de GRUPO 

5 GEAP AUTOGESTÃO 

6 DIX-AMICO MEDICINA de GRUPO 

7 MEDIAL MEDICINA de GRUPO 

8 CASSI AUTOGESTÃO 

9 UNIMED BH COOPERATIVA 

10 UNIMED PAULISTANA COOPERATIVA 

11 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA 

12 GOLDEN CROSS MEDICINA de GRUPO 

13 UNIMED CURITIBA COOPERATIVA 

14 SAMCIL MEDICINA de GRUPO 

15 PORTO SEGURO SEGURADORA 

16 HAPVIDA MEDICINA de GRUPO 

17 UNIMED RIO COOPERATIVA 

18 CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA 

19 UNIMED de FORTALEZA COOPERATIVA 

20 UNIMED VITORIA COOPERATIVA 

21 INTERCLÍNICAS MEDICINA de GRUPO 

22 AMESP MEDICINA de GRUPO 

23 UNIMED de S. J. dos CAMPOS COOPERATIVA 

24 APPAI AUTOGESTÃO 

25 ASSIM MEDICINA de GRUPO 

Quadro 2.1. – Modalidade assistencial das 25 maiores operadoras 
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AUTOGESTÃO

COOPERATIVA
M EDICINA de GRUPO

SEGURADORA

 
Gráfico 2.1. – Distribuição proporcional das maiores operadoras por modalidade  
Fonte: ANS - Cadastro de operadoras agosto/2.004 
Nota: dados trabalhados pela autora 

 

Em cada uma das homepages, buscou-se identificar conteúdo textual relacionado 

à promoção de saúde, ou à prevenção de doenças. Para isso, foram acessados links disponíveis 

na página inicial e nas páginas subseqüentes, inclusive aqueles que aparentemente não 

remetiam a conteúdos relacionados a temas de saúde propriamente ditos. Exceção feita às 

operadoras que identificaram claramente, em seu site, a existência de uma seção 

especificamente destinada à “medicina preventiva”, a partir da qual foram coletados os dados 

de interesse para o estudo.  

As práticas de medicina preventiva destinadas aos beneficiários das operadoras, 

divulgadas por estas, foram classificadas de acordo com três grupos de categorias, 

denominadas: “ações preventivas”, “programas de gerenciamento” e “programas de medicina 

preventiva”. O primeiro grupo (“ações preventivas”) contemplou cinco categorias: “conteúdo 

educativo veiculado pelo site”, “conteúdo educativo veiculado por outras mídias”, “palestras”, 

“detecção precoce” e “vacinação”. O grupo “programas de gerenciamento” foi representado 

por duas categorias: “gerenciamento de doenças” e “gerenciamento de casos”. Em 

“programas de medicina preventiva”, foram separados os programas divulgados pelas 

operadoras de acordo com o público alvo, obtendo-se, dessa forma, três categorias de 

programas: os destinados à população geral de beneficiários (GERAL), os direcionados a 

grupos específicos de beneficiários (GRUPOS) e os direcionados às empresas clientes 

(EMPRESAS).  

As práticas de medicina preventiva direcionadas à comunidade foram 

classificadas como uma categoria à parte, ao lado de outros achados (descritos a seguir), que, 

embora não pudessem ser considerados como práticas de medicina preventiva per se, 
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poderiam estar vinculados à medicina preventiva. Assim, denominou-se de “práticas 

relacionadas à medicina preventiva” o conjunto das quatro categorias seguintes: “ações 

preventivas na comunidade”, “conteúdo relacionado à medicina preventiva na página inicial”, 

“assistência domiciliar” e “descontos em drogarias e afins”.  

Para os grupos de práticas destinadas aos beneficiários, foram consideradas 

apenas aquelas cuja realização estivesse vinculada ao planejamento ou à coordenação da 

operadora. Isso significa que as práticas de medicina de preventiva individualizadas, ou seja, 

as praticadas ao longo da rede de prestadores, foram desconsideradas nesse estudo. 

Os resultados obtidos foram, portanto, classificados em catorze categorias (Figura 

2.1.), distribuídas em dez “práticas de medicina preventiva” e quatro “práticas relacionadas à 

medicina preventiva”, cujas características serão descritas adiante. 

 

                

  PROGRAMAS DE MEDICINA 
PREVENTIVA  PROGRAMAS DE 

GERENCIAMENTO  AÇÕES PREVENTIVAS   

        

  

1. DESTINADOS À 
POPULAÇÃO GERAL DE 
BENEFICIÁRIOS 

 4. GERENCIAMENTO DE 
DOENÇAS 

 6. CONTEÚDO EDUCATIVO 
VEICULADO PELO SITE 

          

  

2. DESTINADOS A GRUPOS 
ESPECÍFICOS DE 
BENEFICIÁRIOS 

 5. GERENCIAMENTO DE 
CASOS 

 7. CONTEÚDO EDUCATIVO 
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     10. VACINAÇÃO   

                

                
                

  11. AÇÕES NA COMUNIDADE       

         

  

12. CONTEÚDO 
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  14. ASSISTÊNCIA 
DOMICILIAR       

                
Figura 2.1. – Modelo de classificação das práticas divulgadas na Internet 
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2.2.1. PRÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA: 

 

 

2.2.1.1. Programas de medicina preventiva: 

 

2.2.1.1.1. Programas de medicina preventiva para a população geral de beneficiários 

 

Essa prática foi considerada presente quando a operadora divulga especificamente 

a realização desse serviço, utilizando o termo “programa de medicina preventiva”, ou similar, 

desde que destinado a todos os beneficiários, particularmente aos clientes de planos 

individuais. Nos casos em que a operadora divulga estender as ações desse programas aos 

beneficiários de planos coletivos, ambas as categorias foram consideradas presentes, como se 

verá adiante. Portanto, o critério para a inclusão nessa categoria foi a divulgação de 

programas que estejam destinados, pelo menos, aos beneficiários de planos individuais.  

 

2.2.1.1.2. Programas de medicina preventiva para grupos específicos de beneficiários 

 

Essa prática foi considerada presente: quando a operadora divulga 

especificamente a realização desse serviço, utilizando o termo “programa de medicina 

preventiva”, ou similar, desde que destinado a grupos específicos de beneficiários, 

identificados por características em comum, tais como idade, doença, sexo, entre outros; e 

quando foi possível identificar, no seu site, a descrição de ações em saúde cujas características 

permitam identificar, mesmo que em parte, esse serviço, ainda que a operadora não utilizasse 

os termos mencionados para descrever tais ações.  

Os programas voltados para as empresas clientes e os de gerenciamento de 

doenças foram contemplados em outras categorias, portanto, a presente categoria (programas 

de medicina preventiva para grupos específicos de beneficiários) não se presta a classificar 

esses dois tipos de “programas”, ainda que estejam destinados a grupos específicos.  

Exemplo 1: a operadora divulga possuir um “programa de prevenção” da AIDS, 

ou um “programa de saúde materno-infantil”, ou um programa destinado a idosos. Exemplo 2: 

a operadora divulga possuir um “grupo da terceira idade”, descrevendo a realização de 

práticas voltadas para a promoção da saúde e do bem-estar. 
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2.2.1.1.3. Programas de medicina preventiva para empresas clientes 

 

A prática foi considerada presente quando a operadora divulga especificamente a 

realização desse serviço, utilizando o termo “programa de medicina preventiva para 

empresas”, ou similar, para descrevê-lo; ou quando foi possível identificar, no seu site, a 

descrição de ações cujas características permitam identificar, mesmo que em parte, esse 

serviço, ainda que a operadora não utilizasse os termos mencionados para descrever tais 

ações. Portanto, a presença deste está vinculada à divulgação de práticas de medicina 

preventiva voltadas para clientes empresariais, desde que não coincidam com as práticas de 

Saúde Ocupacional, exigidas por lei (normas regulamentadoras NR-7 e NR-9).  

Os “programas de medicina preventiva” divulgados como extensíveis a todos os 

planos (individuais e coletivos) também foram classificados nessa categoria, mesmo que já 

classificados na primeira categoria descrita.  

Exemplo 1: a operadora divulga possuir um serviço denominado de “programa de 

medicina preventiva na empresa”. Exemplo 2: A operadora divulga um “programa de 

medicina preventiva” disponível a todos os beneficiários, independente do tipo de plano 

(individual ou coletivo).  

 

 

2.2.1.2. Programas de gerenciamento: 

 

2.2.1.2.1.. Gerenciamento de doenças 

 

A prática de medicina preventiva foi considerada presente quando a operadora 

divulga especificamente a realização desse serviço, utilizando os termos “gerenciamento de 

doenças”, “disease management”, ou similares, para descrevê-lo; ou quando foi possível 

encontrar, no seu site, a descrição de ações cujas características permitam a identificação 

desse serviço, mesmo que em parte, ainda que a operadora não utilize os termos mencionados 

para descrever tais ações.  

 

2.2.1.2.2. Gerenciamento de casos  

 

A prática de medicina preventiva foi considerada presente quando a operadora 

divulga especificamente a realização desse serviço, utilizando os termos “gerenciamento de 
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casos”, “case management”, ou similares, para descrevê-lo; ou quando foi possível encontrar, 

no seu site, a descrição de ações cujas características permitam a identificação desse serviço, 

mesmo que em parte, ainda que a operadora não utilize os termos mencionados para descrever 

tais ações.  

 

2.2.1.3. Ações preventivas: 

 

Foram consideradas nesse grupo de categorias todas as ações preventivas 

divulgadas pelas operadoras, exceto as destinadas à comunidade (que constituíram uma 

categoria em separado) e as integrantes dos “programas de gerenciamento”. É certo que esse 

critério permitiu a inclusão de ações que integrem “programas de medicina preventiva”, e de 

ações que não são oferecidas gratuitamente. No entanto, em sinalizando tais diferenças, 

logrou-se obter uma visão geral daquilo que se divulga na Internet em relação às ações de 

“medicina preventiva”, na amostra estudada.  

 

2.2.1.3.1. Conteúdo educativo sobre saúde veiculado pelo site 

 

A prática de medicina preventiva foi considerada presente quando foi possível 

identificar, no site da operadora, a existência de textos relacionados a temas de saúde, de 

caráter educativo ou informativo, que possam contribuir para a promoção desta, ou para a 

prevenção de doenças. Exemplo: no site da operadora existe um link denominado de “dicas 

em saúde”, que direciona o internauta a uma página que contém textos educativos em saúde. 

 

2.2.1.3.2. Conteúdo educativo sobre saúde veiculado por outras mídias 

 

A prática de medicina preventiva foi considerada presente quando a sua existência 

foi identificada no site da operadora, ou quando a operadora divulga a utilização de algum 

meio de comunicação (exceto Internet) para a disseminação do conhecimento em saúde; 

ambos relacionados à promoção da saúde, ou à prevenção de doenças. Foram levadas em 

conta as seguintes mídias: folhetos impressos de orientação, jornais corporativos com dicas de 

saúde, e outras mídias, exceto Internet. Exemplo 1: no site da operadora existe a versão 

eletrônica do seu jornal corporativo, no qual se identifica uma seção destinada a “dicas em 

saúde”. Exemplo 2: a operadora divulga distribuir folhetos de orientação a seus beneficiários. 
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2.2.1.3.3. Palestras educativas 

 

A prática de medicina preventiva foi considerada presente quando a operadora 

divulga promover palestras educativas voltadas para a promoção da saúde, ou para a 

prevenção de doenças, ainda que não esclareça detalhes delas.  

Exemplo 1: a operadora divulga apenas promover “palestras educativas”. 

Exemplo 2: a operadora divulga promover a palestras mensais, abertas ao público, sobre 

vários temas em saúde, tais como AIDS, diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, etc... 

As categorias 7 e 8 foram denominadas de “ações educativas”, pelo fato de terem 

o mesmo objetivo.  

 

2.2.1.3.4. Detecção precoce 

 

A prática de medicina preventiva foi considerada presente quando a operadora 

divulga a realização de exames preventivos para a detecção de doenças, ou de inquéritos para 

a descoberta de casos na sua população de beneficiários, ainda que não esclareça quais 

doenças são investigadas. 

Exemplo 1: a operadora divulga convidar seus beneficiários a comparecer em 

local específico para serem submetidos a um exame para dosagem de colesterol. Exemplo 2: a 

operadora divulga realizar mapeamento de fatores de risco, buscando identificar, por 

exemplo, a ocorrência de doenças como diabetes e hipertensão arterial. 

 

2.2.1.3.5.. Vacinação 

 

A prática de medicina preventiva foi considerada presente quando a operadora 

divulga realizar especificamente a vacinação de seus beneficiários. O desconto para a 

aquisição de vacinas e os serviços de vacinação, que podem ser contratados à parte (opcionais 

ao plano de saúde), também foram considerados nessa categoria, tendo sido sinalizadas tais 

particularidades. O apoio às campanhas de vacinação do Estado, destinadas à comunidade, foi 

desconsiderado, tendo sido classificado em outra categoria, descrita mais adiante. 
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2.2.2. PRÁTICAS RELACIONADAS À MEDICINA PREVENTIVA: 

 

 

2.2.2.1. Ações preventivas na comunidade 

 

Essa categoria traduz a identificação de práticas de medicina preventiva 

oferecidas pelas operadoras especificamente à comunidade, como parte, por exemplo, de sua 

política de responsabilidade social, ou mesmo dos serviços preventivos que, embora tenham 

sido desenvolvidos pela operadora com vistas à sua população de beneficiários, estão 

disponíveis também para a população. 

 

2.2.2.2. Conteúdo relacionado à medicina preventiva na página inicial 

 

Essa categoria destina-se a evidenciar a identificação, na página inicial da 

operadora, de algum elemento textual ou visual que possa ser associado a algum conteúdo 

sobre medicina preventiva, ou sobre informações relacionadas à saúde e o bem-estar. Esse 

elemento pode ser um texto informativo sobre saúde, ou apenas um link, que possa ser 

facilmente relacionado a informações em saúde. Imagens que possam ser relacionadas a 

práticas de medicina preventiva (a figura de uma criança sendo vacinada, por exemplo) 

também foram consideradas. Essa categoria pretende revelar o destaque que é dado na página 

inicial do site a elementos que possam ser associados à medicina preventiva, pois como a 

página inicial representa o primeiro contato da operadora com o internauta, foi considerado 

que a presença de algum elemento de comunicação que possa ser associado à medicina 

preventiva poderia denotar algum tipo de importância atribuída à questão preventiva pela 

operadora.  

 

2.2.2.3. Descontos em drogarias e afins 

 

Essa categoria destina-se a identificar a divulgação da existência de descontos, ou 

facilitadores financeiros, para a aquisição de medicamentos e/ou de produtos médico-

hospitalares (insumos, próteses, órteses, etc...). Considerando o envelhecimento da população, 

a prevalência de doenças crônico-degenerativas e o fato de que medicina preventiva não é 

apenas “promover saúde e prevenir doenças”, mas também prevenir as complicações das 

doenças, pesquisamos a presença da facilidade mencionada, assumindo que ela tende a 
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contribuir para o aumento da aderência dos pacientes portadores de doenças crônicas ao 

tratamento, uma vez que o preço dos medicamentos pode tornar-se um empecilho para a 

continuidade da terapêutica recomendada. 

Nessa categoria também se inclui a divulgação de descontos para a utilização de 

academias e/ou prática de esportes, pois se considera que a atividade física orientada pode 

estimular hábitos de vida considerados saudáveis, e que a existência de descontos para tais 

serviços pode facilitar o acesso aos mesmos.  

 

2.2.2.4. Assistência domiciliar 

 

Essa categoria destina-se a identificar a divulgação de serviços de assistência 

domiciliar, considerando seu o potencial benefício em relação à reabilitação de pacientes 

crônicos, último nível de aplicação de medidas preventivas. 

 

 

2.2.3. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

 

 

Diante da diversidade de formas de divulgação, como as que ficaram evidenciadas 

nos exemplos das categorias mencionadas, talvez caiba a lembrança de que o estudo presta-se 

primariamente a identificar a presença de práticas de medicina preventiva no setor 

suplementar, através da verificação do que se divulga na Internet. Ou seja, o primeiro 

momento da pesquisa na Internet destinou-se a verificar quais práticas são divulgadas. As 

características de tais práticas foram consideradas num segundo momento. No entanto, em 

alguns casos, a forma utilizada por algumas operadoras para divulgar as práticas de medicina 

preventiva foi sobremaneira insuficiente para permitir a sua classificação. Informações pouco 

precisas foram desconsideradas, tais como “campanhas de vacinação” que não especificam o 

público alvo e “ações preventivas” cujas características não estão descritas. 

A aparente sobreposição de algumas categorias deveu-se à intenção de apresentar 

um panorama geral das práticas divulgadas pelas operadoras, salientando-se suas diferenças. 

Assim, “palestras” divulgadas como ações isoladas estão ao lado de “palestras” que integram 

um “programa de medicina preventiva”, tendo sido sinalizadas tais particularidades. Dessa 

forma, o que se buscou, em primeiro lugar, foi evidenciar o número de operadoras que 

divulgam “palestras”, resultado que não seria claramente visível, caso se se mantivessem 
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limites extremamente rígidos entre as categorias citadas, isto é, caso se se classificassem na 

categoria “palestras” apenas aquelas que fossem divulgadas como ações isoladas. No entanto, 

julgou-se importante apontar tais diferenças, o que se obteve por meio de notas explicativas, 

quando da apresentação dos resultados. 

 

 

2.2.4. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

É importante esclarecer algumas das limitações desse desenho metodológico. Os 

resultados obtidos a partir do mesmo são fruto de uma pesquisa que buscou informações a 

respeito de práticas de medicina preventiva nos sites das operadoras. Dessa maneira, foram 

consideradas como “presentes” apenas aquelas que foram divulgadas, o que naturalmente 

pode estar aquém daquilo que se pratica de fato. Por outro lado, não há elementos que possam 

garantir a real existência das práticas divulgadas; algumas podem ter sido descontinuadas, por 

exemplo, sem que tenha havido a atualização das informações presentes no site. Da mesma 

maneira, aspectos relacionados à qualidade, ou à efetividade das práticas divulgadas, também 

não poderiam ser acessados.  

Portanto, a metodologia empregada não permite afirmar quais são as práticas de 

medicina preventiva efetivamente oferecidas pelas operadoras, mas apenas quais são 

divulgadas na Internet. Além disso, as operadoras estudadas não são representativas do 

universo total de operadoras brasileiras, o que significa uma limitação para a generalização 

dos resultados obtidos, ainda que elas sejam as maiores operadoras brasileiras em quantidade 

de beneficiários e que detenham cerca de 35,6% do mercado suplementar. 

Assim, o cenário preliminar que se pretendeu traçar a respeito da incorporação de 

práticas de medicina preventiva, no setor suplementar de saúde, corresponde ao que foi 

divulgado na Internet pelas maiores operadoras brasileiras de planos de saúde. 
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2.3. ESTUDO DE CASO: A EXPERIÊNCIA DE QUATRO OPERADORAS DE PLANOS DE 

SAÚDE NA INCORPORAÇÃO DE PRÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA 

 

 

A primeira etapa da investigação permitiu a verificação das práticas de medicina 

preventiva divulgadas na Internet, bem como a identificação das operadoras que mais 

anunciam sua incorporação. Como o objetivo geral desse trabalho é descrever as práticas de 

medicina preventiva incorporadas por operadoras de planos de saúde, explorando possíveis 

diferenças entre os quatro principais modelos assistenciais existentes no Brasil, foram 

selecionadas quatro operadoras (uma de cada modalidade) dentre as que mais divulgam 

práticas de medicina preventiva na Internet, assumindo que elas poderiam contribuir com 

maior quantidade de informações de interesse para o estudo. Para a coleta de dados, 

realizaram-se entrevistas e aplicou-se questionário, descritos a seguir. 

Para orientar as entrevistas, foi utilizado um roteiro semi-estruturado (Apêndice 

C), que buscou revelar mais detalhadamente o processo de incorporação das práticas de 

medicina preventiva, evidenciar algumas das motivações das operadoras de planos de saúde 

para a adoção de tais práticas e identificar mecanismos de avaliação e controle dos programas 

implementados. As entrevistas foram realizadas junto aos responsáveis pelo processo de 

tomada de decisão pela incorporação de programas e ações de medicina preventiva e aos 

responsáveis pela operacionalização de tais práticas. Com o objetivo de obter um maior 

detalhamento dos serviços e ações de medicina preventiva disponíveis, elaborou-se um 

questionário semi-aberto que foi respondido por profissionais envolvidos no processo 

operacional (Apêndice D). 

Dos quatro entrevistados, dois ocupavam cargos em nível de diretoria, e dois, em 

nível gerencial. Dos questionários encaminhados por e-mail, três retornaram preenchidos. O 

quarto foi aplicado junto ao profissional responsável pela operacionalização dos programas de 

medicina preventiva da operadora.  
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1. PRÁTICAS DIVULGADAS NA INTERNET PELAS MAIORES OPERADORAS 

 

 

Os dados coletados na pesquisa realizada na Internet constam do apêndice 

(Apêndice E). Aqui, serão apresentados os resultados decorrentes da análise desses dados. 

 

 

3.1.1. PRÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA 

 

 

Os resultados apresentados a seguir referem-se ao grupo “Práticas de medicina 

preventiva”. É importante ressaltar que o procedimento metodológico presta-se apenas a 

evidenciar a presença de divulgação das práticas nos sites das operadoras estudadas, o que 

permite um primeiro contato com o que se divulga na internet. No entanto, é necessário 

esclarecer que as práticas divulgadas pelas operadoras assumem configurações diversas, o que 

significa que não são necessariamente comparáveis. Por exemplo, uma mesma ação 

preventiva, em algumas operadoras, é gratuita e disponível a todos os beneficiários; em 

outras, requer uma contratação específica, com custo adicional, pois não integra os serviços 

dos planos de saúde.  

Para uma abordagem inicial dos resultados obtidos, serão apresentados na tabela e 

gráfico seguintes apenas as práticas divulgadas e o número de operadoras que o fazem 

(Tabela 3.1 e Gráfico 3.1). Não serão evidenciadas, nesse momento, as diferenças encontradas 

entre essas práticas, o que será abordado mais adiante. 
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Tabela 3.1. – Práticas de medicina preventiva divulgadas pelas maiores operadoras por 
número de operadoras que as divulgaram 

�

Práticas de medicina preventiva 
Nº de 

operadoras 

Conteúdo educativo veiculado pelo site 22 

Conteúdo educativo veiculado por outras mídias 15 

Palestras 16 

Vacinação 6 

Detecção precoce 7 

Programas de gerenciamento de doenças 8 

Programas de gerenciamento de casos 8 

Programas de medicina preventiva para a população geral de beneficiários 7 

Programas de medicina preventiva para grupos específicos 10 

Programas de medicina preventiva para empresas clientes 13 

Nota: n=25 

 

Observa-se que a prática mais divulgada é “Conteúdo educativo veiculado pelo 

site”, tendo sido encontrada nas homepages de 22 operadoras, dentre as 25 operadoras da 

amostra. Em seguida, também voltadas para a educação em saúde, as categorias “Palestras” e 

“Conteúdo educativo veiculado por outras mídias” foram divulgadas por 16 e 15 operadoras, 

respectivamente.  
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Programas para grupos específicos

Gerenciamento de Doenças

Gerenciamento de Casos

Detecção precoce

Programas para a população geral

Vacinação

 
  Gráfico 3.1. – Práticas de medicina preventiva divulgadas pelas maiores operadoras por número de operadoras que as 

divulgaram 
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Dentre os “programas de medicina preventiva”, observa-se que os destinados a 

empresas clientes são os mais divulgados (13 operadoras), seguidos pelos que estão 

destinados a grupos específicos de beneficiários (10 operadoras), e pelos programas voltados 

à população geral de beneficiários (7 operadoras).  

Note-se que duas práticas tipicamente relacionadas à medicina preventiva tiveram 

menor expressão dentre as divulgadas pelas operadoras, isto é, a detecção precoce é divulgada 

por 7 operadoras e a vacinação, por 6. Some-se a isso o fato de que são oferecidas sob 

condições específicas, as quais serão detalhadas posteriormente, e não estão, portanto, 

disponíveis a todos os beneficiários. 

Os programas de gerenciamento de doenças são divulgados por 8 operadoras, 

assim como os programas de gerenciamento de casos, também o são por 8 operadoras.  

Ao examinar-se a distribuição das práticas de medicina preventiva por modalidade 

(Tabela 3.2.), verifica-se que a maior parte das operadoras comerciais21 divulga oferecer 

“programas de medicina preventiva para empresas cliente”: 2 seguradoras entre 3; 6 

medicinas de grupo entre 10; e 5 cooperativas entre 9.  

 

Tabela 3.2. – Práticas de medicina preventiva divulgadas pelas maiores operadoras 
distribuídas por modalidade de operadora 

 
Nº de operadoras por modalidade 

Práticas de medicina preventiva 
AUTOGESTÃO COOPERATIVA 

MEDICINA DE 

GRUPO SEGURADORA 

Total 

Conteúdo educativo no site 3 8 9 2 22 

Conteúdo educativo em outras mídias 2 7 5 1 15 

Palestras 2 5 7 2 16 

Vacinação 0 1 3 2 6 

Detecção precoce 2 1 3 1 7 

Gerenciamento de Doenças 1 1 5 1 8 

Gerenciamento de Casos 2 0 5 1 8 

Programas para a população geral 1 1 5 0 7 

Programas para grupos específicos 2 4 4 0 10 

Programas para empresas clientes 0 5 6 2 13 

Nota: n=25 

 

                                                
21 Por operadoras comerciais, entenda-se: medicinas de grupo, cooperativas e seguradoras, conforme 

classificação mencionada anteriormente (BAHIA et al, 2.002). 
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Nota-se que as medicinas de grupo são as principais responsáveis pelo resultado 

observado para os programas de medicina preventiva destinados à população geral de 

beneficiários, mesmo considerando sua maior proporção na amostra, em relação às outras 

modalidades. Isto é, dentre as 7 operadoras que divulgam oferecer tais programas a seus 

beneficiários, 5 operadoras são da referida modalidade (metade das medicinas de grupo da 

amostra), 1 é autogestão (1/3 das autogestões da amostra) e 1 é cooperativa (1/9 das 

cooperativas da amostra).  

O mesmo se observa para os programas de gerenciamento de doenças, isto é, 

dentre as 8 operadoras que divulgam essa prática, 5 são medicinas de grupo (metade das 

medicinas de grupo da amostra), 1 é autogestão (1/3 das autogestões), 1 é cooperativa (1/9 das 

cooperativas) e 1 é seguradora (1/3 das seguradoras). Em relação aos programas de 

gerenciamento de casos, nota-se que, apesar de as medicinas de grupo serem mais numerosas 

(5 operadoras, em 8), as autogestões são responsáveis pelo maior resultado proporcional (2/3 

das autogestões da amostra).  

Como mencionado anteriormente, as práticas divulgadas pelas operadoras 

apresentam características distintas, não sendo necessariamente comparáveis. Devido à 

diversidade de detalhes, optou-se por apresentar os resultados por grupos de categorias e, em 

alguns casos, por categoria isolada, de maneira a tornar mais claras as diferentes 

características observadas.  

 

3.1.1.1. Ações preventivas 

 

Organizaram-se, aqui, os resultados encontrados nas homepages, distribuídos nas 

cinco categorias do grupo “ações preventivas”, conforme procedimento metodológico descrito 

anteriormente: “Conteúdo educativo veiculado pelo site”, “Conteúdo educativo veiculado por 

outras mídias”, “Palestras”, “Vacinação” e “Detecção precoce”. 

 

3.1.1.1.1. Conteúdo educativo veiculado pelo site e por outras mídias 

 

Como visto (Tabela 3.1.), encontraram-se conteúdos educativos sobre saúde nas 

homepages de quase todas as operadoras (22 operadoras, de uma amostra de 25). No entanto, 

nem sempre o acesso ao referido conteúdo foi imediato, isto é, em alguns casos, os termos 

utilizados para nomear os links que conduzam aos textos informativos não explicitam 

claramente o destino ao qual se dirigem. Além disso, nem todas as empresas oferecem o 
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mesmo padrão de conteúdo, algumas veiculam mais informações do que outras, com maior ou 

menor grau de profundidade.  

Observando a utilização de outro tipo de mídia para a divulgação de informações 

de saúde (Tabela 3.1.), nota-se que o número de operadoras diminui (15 operadoras). A mídia 

impressa é a mais freqüentemente divulgada pelas operadoras, representada por folhetos de 

orientação, revistas e jornais corporativos. Outras mídias, tais como e-mail, televisão e rádio, 

também são divulgadas, porém com menor freqüência. 

Dentre os temas mais freqüentemente abordados destacaram-se: alimentação 

saudável, diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, obesidade, sedentarismo, 

tabagismo, LER/DORT22, estresse, depressão, alcoolismo, gripe, AIDS, dengue, câncer de 

mama, de colo uterino e de próstata, entre outras. Informações destinadas à “terceira idade” 

também eram comuns. De maneira geral, referem-se a doenças consideradas passíveis de 

prevenção, ou a fatores de risco considerados modificáveis, diante dos quais o texto presente 

no site das operadoras enfatiza a mudança de hábitos e o estímulo ao estilo de vida saudável.  

 

3.1.1.1.2. Palestras 

 

As palestras educativas são divulgadas por 16 operadoras (Tabela 3.1.). No 

entanto, observando a sua distribuição por público alvo (Tabela 3.3.), verificou-se que: em 8 

operadoras, as palestras estão direcionadas à população geral de beneficiários; em 4, 

destinam-se a grupos específicos da população de beneficiários, representados principalmente 

por idosos e portadores de doenças crônicas; nas outras 4 operadoras, são oferecidas 

exclusivamente às empresas que contratam o serviço, com custo adicional.  

 

Tabela 3.3. – Palestras divulgadas pelas maiores operadoras, por número de operadoras 
que as divulgaram e público alvo 

 

Público alvo das palestras Total 

Geral 8 
Pacientes crônicos 1 
Idosos 2 
Gestantes e hipertensos 1 
Empresas (com custo adicional) 4 
Nº de operadoras que divulgam palestras 16 

Nota: n=25 

                                                
22 LER: lesões por esforços repetitivos. DORT: doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho 
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Portanto, a mesma prática de medicina preventiva (palestras educativas) apresenta 

características distintas, dependendo da operadora que a divulga, podendo estar disponível a 

todos os beneficiários, ou a grupos específicos de beneficiários, ou apenas às empresas que 

contratam o referido serviço. 

Os principais temas abordados nas palestras educativas parecem estar em sintonia 

com o que se observou para a prática “Conteúdo educativo veiculado pelo site”, ou seja, estão 

relacionados às divisões clássicas de programas de medicina preventiva na saúde pública: 

saúde materno-infantil, saúde do idoso, saúde mental, doenças ocupacionais, AIDS e outras 

doenças sexualmente transmissíveis, álcool e drogas, neoplasias, etc.  

Em relação à saúde materno-infantil, temas como planejamento familiar, acidentes 

comuns na infância, imunizações, parto, desidratação infantil e parasitoses na infância estão 

entre os mais freqüentes. Apesar de a denominação “terceira idade”, que é utilizada no site 

para “identificar” o tipo de palestra, não permitir a precisa identificação dos temas abordados, 

supõe-se que seu conteúdo seja destinado especificamente à saúde do idoso. Dentre os temas 

relacionados à saúde mental, depressão e ansiedade são os mais freqüentemente divulgados. 

Associados à saúde ocupacional, verificaram-se temas como LER/DORT e acidentes no 

trabalho. Em relação às neoplasias, os principais temas abordados são câncer do colo uterino, 

de mama, de próstata e de pele.  

O destaque às doenças crônico-degenerativas se faz notar pela abordagem 

freqüente de temas como diabetes, hipertensão, bronquite e asma, entre outros. Os fatores de 

risco também são foco das palestras, que abordam assuntos como tabagismo, obesidade, 

colesterol, estresse, alimentação saudável e atividade física.  

 

3.1.1.1.3. Vacinação 

 

A vacinação é divulgada por 6 operadoras, tendo esse serviço sido caracterizado 

de maneiras distintas (Tabela 3.4.) Na maior parte das operadoras (4 operadoras, em 6), a 

vacinação destina-se às empresas clientes, e está disponível sob contratação, isto é, com custo 

adicional. Apenas nas outras duas operadoras, a vacinação está disponível a beneficiários de 

planos individuais, no entanto, sob condições específicas. Em uma delas, a vacinação é 

divulgada como um “benefício adicional”, que poderia ser comprado à parte, na forma de 

descontos para a aquisição de vacinas. Portanto, o serviço está disponível a qualquer 

beneficiário, mas com custo adicional. Na outra operadora, a vacinação é um serviço gratuito, 

destinado a beneficiários com mais de 65 anos. Portanto, ela está disponível gratuitamente 
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apenas em uma operadora, para beneficiários idosos. Essa mesma operadora também divulga 

realizar campanhas de vacinação para empresas contratantes de um plano coletivo “especial”, 

o qual pode ser contratado especificamente por empresas com mais de 1.000 funcionários.  

 Em relação à doença alvo da imunização, todas as 6 operadoras divulgam realizar 

campanhas de vacinação, principalmente contra a gripe. Outras doenças mencionadas, porém, 

com menos freqüência, são: pneumonia, hepatites A e B, meningite, tétano, hemófilus B e 

rubéola. Particularmente na operadora que divulga vacinar seus idosos gratuitamente, as 

doenças alvo são gripe e pneumonia. A vacinação de crianças não foi especificamente 

divulgada por nenhuma operadora. 

 

Tabela 3.4. – Vacinação divulgada pelas maiores operadoras, por número de operadoras 
que as divulgaram, distribuídas por modalidade e público alvo 

 
Nº de operadoras que divulgam 

vacinação por modalidade Público alvo 
AUTOGESTÃO COOPERATIVA MEDICINA de 

GRUPO SEGURADORA 

Total 

Geral (sem custo adicional) 0 0 0 0 0 
Geral (com custo adicional) 0 0 1 0 1 
Idosos (sem custo adicional) e 0 1 0 0 1 
Empresas (> 1.000 funcionários)      
Empresas (com custo adicional) 0 0 2 2 4 
Nº de operadoras que divulgam vacinação 0 1 3 2 6 
Nota: n=25 

 

3.1.1.1.4. Detecção precoce 

 

A detecção precoce é divulgada por 7 operadoras (Tabela 3.1.). Observando o 

público a que se destina o serviço, verificou-se que está disponível basicamente a dois grupos: 

beneficiários com mais de 40 anos (incluindo os idosos) e empresas. . Na maior parte dessas 

operadoras (4 operadoras), a oferta desse serviço está vinculado à idade do beneficiário 

(idosos e clientes com idade superior a 40 anos). Nas outras 3 operadoras, ele está disponível 

somente às empresas cliente, sendo que, em duas delas, com custo adicional (Tabela 3.5.).  

Em relação às doenças rastreadas, observou-se que, no primeiro grupo (idosos e 

clientes com idade superior a 40 anos), as ações destinam-se principalmente a diabetes, 

hipertensão arterial e dislipidemia, através de exames preventivos, quais sejam: dosagem de 

glicemia, aferição da pressão arterial e dosagem de colesterol. No segundo grupo (empresas), 

as ações estão voltadas à identificação de fatores de risco (dentre os quais diabetes e 

hipertensão, que também são doenças), realizadas por meio de inquérito populacional. 
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Tabela 3.5. – Detecção precoce divulgada pelas maiores operadoras, por número de 
operadoras que as divulgaram, distribuídas por modalidade e público alvo  

 
Nº de operadoras que divulgam 

detecção precoce por modalidade Público alvo 
AUTOGESTÃO COOPERATIVA MEDICINA de 

GRUPO SEGURADORA 

Total 

Clientes com mais de 40 anos  0 1  0  0 1 
Idosos 2  0 1 0 3 
Empresas (sem custo adicional)  0  0 1  0 1 
Empresas (com custo adicional)  0  0 1 1 2 
Nº de operadoras que divulgam detecção precoce 2 1 3 1 7 
Nota: n=25 

 

3.1.1.2. Programas de medicina preventiva 

 

Além de os programas destinados a empresas clientes serem divulgados por maior 

número de operadoras, em comparação aos outros dois programas de medicina preventiva, 

como mencionado anteriormente (Tabela 3.1.), observou-se que, na amostra estudada, 18 

operadoras divulgam pelo menos 1 programa de medicina preventiva, isto é, pelo menos um 

dos três programas pesquisados (destinados a: beneficiários em geral, grupos específicos de 

beneficiários e empresas) é divulgado por 18 operadoras.  

Considerando a quantidade de programas divulgados por operadora, verificou-se 

que três delas (2 medicinas de grupo e 1 cooperativa) divulgam oferecer os três tipos, seis (3 

medicinas de grupo, 2 cooperativas e 1 autogestão) divulgam 2 programas  e nove operadoras 

divulgam apenas 1. 

No entanto, como já observado para as outras práticas, os programas de medicina 

preventiva também assumem configurações diversas, dependendo da operadora que os 

divulga. As ações que integram tais programas nem sempre são as mesmas, ou na mesma 

quantidade. Para evidenciar as diferenças, serão apresentadas a seguir as particularidades 

observadas para cada grupo de programas, quais sejam: programas de medicina preventiva 

para a população geral de beneficiários, programas de medicina preventiva para grupos 

específicos de beneficiários e programas de medicina preventiva para empresas clientes. 

 

3.1.1.2.1. Programas de medicina preventiva para a população geral de beneficiários 

 

Como visto, os programas de medicina preventiva para a população geral de 

beneficiários são divulgados por 7 operadoras (Tabela 3.1.). No entanto, tais programas estão 



 94 

configurados de maneiras distintas, isto é, as ações que integram esses programas não são as 

mesmas em todas as operadoras. (Quadro 3.1.). Observa-se que, em 4 operadoras, eles são 

constituídos pelo conjunto de 4 ações: educação, detecção precoce, gerenciamento de doenças 

e gerenciamento de casos. Em uma delas, o programa está representado apenas por ações de 

educação. Nota-se que a vacinação não é divulgada como parte integrante desses programas. 

 

Ações integrantes dos programas de medicina 
preventiva - GERAL 

Programas de 
gerenciamento 

Nº de 
operadoras 

Nº de ações 
integrantes 

Educação Vacinação Detecção 
precoce 

Doenças Casos 

4 4 �� �� �� �� ��

1 3 �� �� �� �� ��

1 2 �� �� �� �� ��

1 1 �� �� �� �� ��
Quadro 3.1. – Programas de medicina preventiva para a população geral de beneficiários divulgados pelas maiores 
operadoras, por número de operadoras que os divulgaram, classificados de acordo com nº e tipo das ações 
integrantes   
Nota 1: n=25 
Nota 2: Nº de operadoras que divulgam programas de medicina preventiva para a pop. geral de beneficiários: 7 

 

As ações educativas são divulgadas por todas as 7 operadoras, seguidas pelos 

programas de gerenciamento de doenças (6 operadoras), detecção precoce (5 operadoras) e 

gerenciamento de casos (4 operadoras), conforme tabela seguinte (Tabela 3.6.).  

 

Tabela 3.6. – Ações integrantes dos programas de medicina preventiva para a população 
geral de beneficiários 

 
Ações integrantes dos programas de 

medicina preventiva -  GERAL Total  

Educação 7 
Vacinação 0 
Detecção precoce 5 
Gerenciamento de casos 4 
Gerenciamento de doenças 6 

Nota 1: n=25 
Nota 2: Nº de op. que divulgam programas de medicina preventiva para a pop. geral de benef.: 7 

 

Entre as doenças rastreadas nas ações de detecção precoce divulgadas, 

destacaram-se diabetes e hipertensão arterial. 

�

�

�

�
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3.1.1.2.2. Programas de medicina preventiva para grupos específicos 

 

Dentre as 10 operadoras que divulgam programas de medicina preventiva para 

grupos específicos de beneficiários, 4 anunciam mais de um, o que resulta em 17 programas 

divulgados. Em relação ao seu público alvo, nota-se que há três grupos de beneficiários que se 

destacam: idosos (e clientes com idade superior a 40 anos), aos quais são destinados 5 

programas; portadores de doenças crônicas, 5 programas; e gestantes, 4 programas (Tabela 

3.7.).  

 

Tabela 3.7. – Programas de medicina preventiva para grupos específicos de beneficiários  
divulgados pelas maiores operadoras, distribuídos por modalidade e 
público alvo 

 
Nº de programas (destinados a 

GRUPOS) divulgados por modalidade Público alvo 
AUTOGESTÃO COOPERATIVA 

MEDICINA 
de GRUPO SEGURADORA 

Total 

Idosos e clientes com mais de 40 anos 2 2 1 0 5 
Doença Crônica 1 1 3 0 5 
Gestante 0 1 3 0 4 
Recém-nascidos e crianças 0 1 1 0 2 
Tabagistas 0 1 0 0 1 
Total de programas divulgados 3 6 8 0 17 

Nota 1: n=25 
Nota 2: Número de operadoras que divulgam programas de medicina preventiva para a população geral de beneficiários: 10 
Nota 3: Número de programas de medicina preventiva para grupos específicos divulgados pelas 10 operadoras: 17 

 

Observando as ações que integram os programas divulgados (Quadro 3.2.), pode-

se notar que a maior parte deles se constitui de apenas uma ação, ou seja, 6 programas estão 

representados por “outras ações23” e 5 programas estão representados por “palestras”. Isto é, 

11 programas (de 17) estão representados por apenas uma ação educativa.  

Em apenas dois programas está presente o conjunto de três ações (palestras, outras 

ações e detecção precoce). A vacinação não consta de nenhum dos que são divulgados.   

 

 

 

 

 

                                                
23 Consideramos como “outras ações”: conteúdo educativo veiculado por outras mídias e orientações gerais sobre 

prevenção, não vinculadas a palestras. 
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Ações integrantes dos programas de 
medicina preventiva - GRUPOS Total de 

programas Nº de ações 
Outras ações Palestras Detecção 

precoce 
2 3 X X X 
2 2 X  X 
1 2  X X 
1 2 X X  
6 1 X   
5 1  X  

Quadro 3.2. – Programas de medicina preventiva para grupos específicos de beneficiários divulgados pelas 
maiores operadoras, por número de operadoras que os divulgaram, classificados de acordo com nº e tipo das 
ações integrantes   
Nota 1: n=25 
Nota 2: Nº de op. que divulgam programas de medicina preventiva para a população geral de beneficiários: 10 
Nota 3: Nº de programas de medicina preventiva para grupos específicos divulgados pelas 10 operadoras: 17 

 

Nos 17 programas divulgados, 11 contém ações educativas (“outras ações”) e 9 

contêm “palestras” (Tabela 3.8.). Apenas no caso da detecção precoce, o número de 

programas corresponde ao número de operadoras, isto é, as 5 ações de detecção precoce são 

divulgadas em 5 empresas distintas (de um total de 10 operadoras). Essas ações estão 

direcionadas principalmente ao rastreamento de doenças como diabetes e hipertensão arterial, 

sendo que uma operadora divulgou também rastrear dislipidemia e glaucoma.  

 

Tabela 3.8. – Ações integrantes dos programas de medicina preventiva para a população 
geral de beneficiários, por número de programas que as contemplam 

�

Ações integrantes dos programas de 
medicina preventiva – GRUPOS 

Nº de 
programas 

Outras ações 11 
Palestras 9 
Detecção precoce 5 
Nota: Nº de programas de med. prev. para grupos específicos divulgados pelas 10 op.: 17 

�

3.1.1.2.3. Programas de medicina preventiva para empresas clientes 

 

Em relação aos programas de medicina preventiva para clientes empresa (Tabela 

3.9.), observou-se que, das 13 operadoras que divulgam esse serviço, menos da metade (5 

operadoras) referem oferecê-lo sem restrições, como parte integrante de todos os seus planos 

de saúde coletivos, ou seja, sem custo adicional para a empresa cliente.  
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Tabela 3.9. – Programas de medicina preventiva para empresas clientes, divulgados 
pelas maiores operadoras, por número de operadoras que os divulgaram,  
de acordo com a disponibilidade do programa 

�

Disponibilidade do programa Nº de 
operadoras 

Sem restrições (A e B) 5 
A: Está incluso em todos os planos (individuais e coletivos) 3 

B: Está incluso em todos os planos coletivos 2 

Com restrições (C e D) 7 
C: Está incluso em planos coletivos especiais 3 

D: Serviço opcional para planos coletivos (custo adicional) 4 

Informações insuficientes para a classificação (E) 1 
Total (A+B+C+D+E) 13 

Nota 1: n=25 
Nota 2: Número de operadoras que divulgam programas de medicina preventiva para empresas clientes: 13 

 

Em 3 dessas operadoras (“A”), o programa de medicina preventiva, na verdade, 

está disponível a todos os beneficiários (planos coletivos e individuais), ou seja, não se trata 

de um programa direcionado especificamente para os clientes empresa, mas, por fazer parte 

de todos os seus planos de saúde, também está disponível para esses clientes. Nas outras 2 

operadoras (“B”), esse programa é parte integrante dos planos coletivos, ou seja, está 

direcionado especificamente para empresas (planos coletivos) e disponível para todas as 

empresas cliente, sem custo adicional. 

Nas outras 7 operadoras (as que divulgam algum tipo de restrição quanto à 

disponibilidade dos programas), observaram-se dois grupos distintos. No primeiro deles, 

representado por 3 operadoras (“C”), os programas estão disponíveis gratuitamente apenas 

para alguns clientes empresa, de acordo com seu número de funcionários. No segundo grupo, 

representado por 4 operadoras (“D”), eles são comercializados à parte, como um benefício 

opcional ao plano de saúde, podendo ser adquirido ou não pelas empresas cliente.  Em uma 

das operadoras (“E”), as informações disponíveis no site não permitiram uma classificação 

adequada do programa divulgado quanto à existência de restrições. 

Observa-se, portanto, que, em mais da metade das operadoras que divulgam 

programas de medicina preventiva para empresas, há algum tipo de restrição a esse serviço, 

seja porque está limitado a empresas de determinado porte, seja porque representa um custo 

adicional para as empresas clientes. 
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Ações integrantes dos programas de 
medicina preventiva - EMPRESA 

Programas de 
gerenciamento 

Nº de 
operadoras 

Nº de 
ações 

Educação Vacinação Detecção 
precoce 

Doenças Casos 

2 5 X X X X X 
2 4 X X X X   
1 4 X   X X X 
1 3 X X   X   
1 2 X X       
3 1 X         

Quadro 3.3. – Programas de medicina preventiva para empresas clientes divulgados pelas maiores operadoras, 
por número de operadoras que os divulgaram, classificados de acordo com nº e tipo das ações integrantes   
Nota 1: n=25 
Nota 2: Número de operadoras que divulgam programas de medicina preventiva para empresas clientes: 13 
Nota 3: Nº de programas de medicina preventiva para empresas clientes divulgados pelas 13 operadoras: 13 

 

Das 13 operadoras que divulgam esse programa, apenas 10 especificaram as ações 

integrantes (Quadro 3.3.). Nota-se que, em 3 operadoras, o programa é constituído por ações 

de educação apenas. Em duas operadoras, estão presentes cinco ações, quais sejam:  

educação, vacinação, detecção precoce, gerenciamento de doenças e gerenciamento de casos. 

Em 3 operadoras, estão presentes 4 ações, porém com configurações diferentes, isto é, em 2 

delas, apenas o gerenciamento de casos não foi divulgado, e, em 1 delas, a ação não divulgada 

foi a vacinação.  

Dentre as ações integrantes desses programas (Tabela 3.10.), as mais divulgadas 

foram as educativas, tendo sido encontradas nos sites de 10 operadoras. “Vacinação” e 

“Gerenciamento de doenças” foram divulgados por 6 operadoras, seguidos por “Detecção 

precoce”, divulgada por 5 operadoras, e por “Gerenciamento de casos”, divulgado por 3 

operadoras. 

 

Tabela 3.10. – Ações integrantes dos programas de medicina preventiva para empresas 
clientes, por número de programas que as contemplam 

�
Ações integrantes dos programas de 

medicina preventiva - EMPRESAS Nº de programas 

Educação 10 
Vacinação 6 
Detecção precoce 5 
Gerenciamento de doenças 6 
Gerenciamento de casos 3 

Nota: Nº de programas de medicina preventiva para empresas clientes divulgados pelas 13 operadoras: 13 
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Apesar de 6 operadoras divulgarem oferecer vacinação, na maior parte delas (em 

5 operadoras), esse serviço não está disponível gratuitamente, isto é, as empresas podem 

adquiri-lo, porém com custo adicional.  

 

3.1.1.3. Programas de gerenciamento 

 

Como visto (Tabela 3.1.), os programas de gerenciamento de doenças são 

divulgados por 8 operadoras, assim como os programas de gerenciamento de caso, também 

divulgados por 8 operadoras. No entanto, quando consideramos a divulgação concomitante 

dos dois programas, verificamos que, em apenas 4 operadoras, ambos estão presentes. Além 

disso, observamos que os programas de gerenciamento, em algumas operadoras, fazem parte 

de programas de medicina preventiva já apresentados anteriormente, isto é, a presença dos 

programas de gerenciamento está vinculada à presença de programas de medicina preventiva. 

A tabela seguinte ilustra esse vínculo observado (Tabela 3.11.). 

Note-se que os programas de gerenciamento de doença divulgados fazem parte 

dos programas de medicina preventiva de 7 operadoras, sendo que 5 estão vinculados aos 

programas de medicina destinados à população geral de beneficiários (“A”), 1 está vinculado 

ao programa de medicina preventiva destinado a grupos específicos de beneficiários (“B”) e 1 

está vinculado ao programa de medicina preventiva destinado a empresas clientes, com custo 

adicional (“C”). O oitavo programa de gerenciamento de doenças foi divulgado como um 

programa independente (“D”), desvinculado dos programas de medicina preventiva 

divulgados pela operadora.  

 

Tabela 3.11. – Programas de gerenciamento divulgados pelas maiores operadoras, por 
número de operadoras que os divulgaram, de acordo com sua relação  
com os programas de medicina preventiva divulgados 

�

Programas de gerenciamento Relação com os programas de medicina preventiva 
Doenças Casos 

Integram programas de medicina preventiva (A, B e C) 7 5 
A: Integra o programa de medicina preventiva – GERAL 5 4 

B: Integra o programa de medicina preventiva – GRUPOS 1 0 

C: Integra o programa de medicina preventiva – EMPRESAS* 1 1 

Programa independente (D) 1 3 
Total de operadoras (A+B+C+D) 8 8 
* com custo adicional   

Nota: n=25 
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Dentre os 8 programas de gerenciamento de caso divulgados pelas operadoras, 

apenas 1 é oferecido com custo adicional (“C”), e destina-se exclusivamente a empresas 

clientes. Há 4 programas de gerenciamento de casos que são divulgados como parte integrante 

dos programas de medicina preventiva disponíveis a todos os beneficiários (“A”). Os 3 

programas de gerenciamento de caso restantes (“D”) são divulgados como programas 

independentes, disponíveis a todos os beneficiários. 

 

 

3.1.2. PRÁTICAS RELACIONADAS À MEDICINA PREVENTIVA 

 

 

Dentre as práticas relacionadas à medicina preventiva, nota-se que a assistência 

domiciliar é a menos divulgada (Tabela 3.12.). Observou-se que 17 operadoras divulgam 

conteúdo relacionado à medicina preventiva em sua página inicial, ou seja, daquelas 22 

operadoras que divulgam conteúdo educativo no site nem todas apresentaram um destaque 

específico sobre prevenção na página inicial. Verificamos que 18 operadoras divulgam 

oferecer descontos em drogarias e afins, que variaram de 15% a 35%, para a aquisição de 

medicamentos.  

 

Tabela 3.12. – Práticas relacionadas à medicina preventiva divulgadas pelas maiores 
operadoras, por número de operadoras que as divulgaram, distribuídas 
por modalidade 

 
Nº de operadoras que divulgam 

práticas relacionadas à medicina 
preventiva por modalidade 

Práticas relacionadas à medicina 
preventiva 

AUTOGESTÃO COOPERATIVA MEDICINA de 
GRUPO SEGURADORA 

Total de 
operadoras 

Ações preventivas na comunidade 2 8 7 1 18 
Conteúdo na página inicial 2 7 7 1 17 
Descontos em drogaria e afins 1 8 6 3 18 
Assistência domiciliar 0 5 1 0 6 

Nota: n=25 

 

3.1.2.1. Ações preventivas na comunidade 

 

Das 18 operadoras que divulgam promover “ações preventivas na comunidade”, 

observa-se que 16 anunciam ações voltadas à educação; 3 operadoras divulgam apoiar 

campanhas de vacinação do governo, consumindo algum tipo de recurso próprio, e 7 
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operadoras divulgam realizar exames preventivos para detecção precoce (Tabela 3.13.). 

Dentre as doenças mais comumente rastreadas, estão diabetes e hipertensão arterial, à 

semelhança do que havia sido observado anteriormente, em outras categorias. 

 

Tabela 3.13. – Tipo de ações destinadas à comunidade divulgadas pelas maiores 
operadoras, por número de operadoras que as divulgaram, distribuídas 
por modalidade 

 
Nº de operadoras que divulgam ações 
preventivas destinadas à comunidade 

por modalidade Tipo de ação 

AUTOGESTÃO COOPERATIVA MEDICINA de 
GRUPO SEGURADORA 

Total 

Educação 2 8 5 1 16 
Vacinação 1 2 0 0 3 
Detecção Precoce 1 4 1 1 7 
Prática não divulgada 0 0 2 0 2 

Nota 1: n=25 
Nota 2: Número de operadoras que divulgaram ações preventivas destinadas à comunidade: 18 

 

 

3.2. A EXPERIÊNCIA DE QUATRO OPERADORAS 

 

 

A trajetória da incorporação de práticas de medicina preventiva nas operadoras 

estudadas parece ter se iniciado de maneira “não planejada”, isto é, não parece ter havido uma 

estratégia empresarial voltada especificamente para a sua implantação, para a qual estivessem 

firmemente estabelecidos objetivos, estrutura, processos e resultados. A percepção geral dos 

entrevistados, traduzida na fala de um deles, é de que a medicina preventiva “foi 

acontecendo”. A despeito dessa origem aparentemente “incerta”, a medicina preventiva teria 

gradativamente conquistado seu espaço nas empresas estudadas e, principalmente a partir da 

década de 90, quando surgiram as primeiras práticas mais bem estruturadas, teria se 

consolidado como um serviço a ser oferecido aos beneficiários. Semelhantes em algumas das 

práticas não oferecidas, particularmente a vacinação de crianças, já observada anteriormente. 

Diferentes no rumo que seguiram, na forma que tomaram, na população a qual se destinaram, 

aspectos que serão detalhados adiante, por meio da descrição das práticas de medicina 

preventiva consideradas mais estruturadas pelos entrevistados, e dos dados obtidos no 

questionário. 
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3.2.1. PRINCIPAIS AÇÕES E PROGRAMAS REFERIDOS PELOS ENTREVISTADOS 

 

 

Operadora A 

  

A primeira prática implantada teria vindo “na onda da desospitalização dos 

doentes mentais”, e destinava-se a identificar os pacientes psiquiátricos que estavam 

internados “há muito tempo, alguns há mais de 30 anos”, com o objetivo de estimular sua re-

inserção no âmbito familiar. Segundo o entrevistado, “o programa nem tinha a intenção de 

reduzir custo, mas de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas”. Tal programa teria 

conquistado uma redução de 40% nas internações psiquiátricas.  

A segunda prática mencionada, denominada de “Programa de Atenção 

domiciliar”, destinava-se ao acompanhamento de casos crônicos, que eram identificados em 

função de sua curva de utilização dos serviços médicos: “Nós começamos a olhar quem eram 

os beneficiários que eram os maiores utilizadores do sistema do ponto de vista de utilização 

de internação, internações muito longas, ou de sucessivas internações”. Levando esse paciente 

para o ambiente do “afeto familiar”, o programa pretende proporcionar uma “recuperação 

mais rápida” do doente. O objetivo do programa seria: “dar atenção a quem precisa de mais 

atenção, que são as pessoas que mais descompensam, que mais precisam de aparato 

hospitalar, e com isso também reduzir custo assistencial”, até como uma maneira de otimizar 

os recursos, que são limitados, acrescenta o entrevistado. 

Atualmente, dois programas estão em fase de implantação. Um deles está 

direcionado especificamente aos idosos e pretende, por meio de avaliações psicológicas, 

clínicas e laboratoriais periódicas (glicemia e dosagem de colesterol) acompanhar a condição 

de saúde dessa população. O segundo programa está direcionado ao acompanhamento de 

pacientes com fatores de risco para doenças cardiovasculares. 

Inspirando-se no “Programa Saúde da Família”, do governo federal, a operadora 

vem investindo no seu “grande projeto”, que envolve uma “mudança da estratégia 

assistencial”. Com o objetivo de fazer cumprir sua missão organizacional, a de “prestar 

atenção integral em saúde” aos seus beneficiários, a operadora pretende deixar de ser uma 

“mera pagadora de despesas médicas” para se tornar uma “promotora da saúde” de sua 

população. 
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Operadora B  

 

Nessa operadora, a primeira prática implantada destinava-se ao acompanhamento 

de pacientes diabéticos e cardiopatas, por equipes formadas por médicos, psicólogos e 

nutricionistas, com o objetivo de “compensar a doença e diminuir suas complicações”. O que 

orientou a escolha dessas doenças, segundo o entrevistado, foi a constatação de que esse 

pequeno contingente de “crônicos” era o maior responsável pelo consumo dos recursos 

disponíveis: “a gente concluiu que gasta 63% dos recursos com 5% da população, e disso, 

entre 1% a 2% é só com população crônica”. Seguiu-se o monitoramento contínuo das taxas 

de utilização de serviços de saúde e de gastos assistenciais, o que teria permitido identificar, 

dentre os pacientes crônicos, aqueles que mais consumiam recursos, partindo-se do 

pressuposto de que “quem tem um índice alto de internação24, ou um alto índice de utilização 

de consultas25, com certeza está necessitando ser ‘melhor’ cuidado”. 

Com o sucesso dos programas destinados a diabéticos e cardiopatas, a operadora 

ampliou o leque de doenças crônicas a serem acompanhadas, incluindo pacientes portadores 

de doenças neurológicas, AVC, DPOC, enfim: “todos os pacientes em que o melhor cuidado 

faz diferença na evolução (da doença) e no custo dele anual”. Para cada grupo de doenças, 

existem protocolos clínicos para orientar a condução do tratamento dos pacientes crônicos, 

que recebem orientações educativas, participam de palestras e são acompanhados 

regularmente, clínica e laboratorialmente, em local especificamente destinado para esse fim.  

Além da análise das planilhas de custo e de utilização dos serviços de saúde, que 

seria a forma mais freqüente de “captação do doente”, outras formas foram referidas. Dentre 

elas, a mais comum é o encaminhamento feito por médico da rede, que, ao identificar o 

paciente crônico em seu consultório, indica ao serviço de acompanhamento de doenças 

crônicas esse cliente potencial. Essa forma de captação é reconhecida como a mais efetiva, 

porque “(nesse caso) o paciente tem o entendimento da necessidade e não resiste à idéia (de 

participar do serviço de acompanhamento)”. 

Uma vez identificado o paciente, o mesmo é convidado, via contato telefônico, ou 

via correio, para conhecer o serviço e participar do mesmo. Em geral, a maior resistência dos 

pacientes em aceitar o acompanhamento, segundo o entrevistado, está relacionada à 

dificuldade de acesso ao local dos encontros: “às vezes a resistência dele não é com o 

programa em si, mas com o fato da distância, da dificuldade de acesso”.  

                                                
24 O alto índice de internação foi definido pelo entrevistado como 2 internações por ano. 
25 O alto índice de utilização de consultas foi definido como 8 consultas por ano. 
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Com a recente implantação de um programa de gerenciamento de doenças, 

destinado inicialmente aos pacientes diabéticos, buscou-se transpor essa barreira do acesso. 

No novo modelo, o seguimento do paciente é feito por médico de sua escolha, na rede de 

prestadores, e o serviço de acompanhamento passa a atuar ao lado desse profissional, e não 

em seu lugar, por meio de ações educativas, que visam informar o paciente a respeito de sua 

doença, e por meio de ações de apoio, que visam garantir a aderência à terapêutica instituída, 

enfim, estimulando-o a assumir “sua parcela de responsabilidade” diante da evolução de sua 

doença. A operadora pretende estender futuramente esse programa a pacientes portadores de 

outras doenças crônico-degenerativas.  

Outra prática incorporada destina-se às empresas clientes, sem custo adicional. No 

momento da adesão ao plano, os funcionários da empresa preenchem um questionário sobre 

histórico pessoal de doença e estilo de vida. São identificados os fatores de risco para uma 

série de doenças (diabetes, doença cardiovascular, neoplasias, etc...), a partir dos quais a 

operadora elabora uma “proposta de ação”, que consiste em ações de educação e de 

acompanhamento dos pacientes de maior risco.  

 

Operadora C  

 

A primeira prática implantada surgiu de um prolongamento das ações de 

prevenção no âmbito da saúde ocupacional, isto é, ao lado das ações previstas nas normas 

regulamentadoras (NR-7 e NR-9), a operadora começou a incluir nas palestras que realizava 

junto às empresas clientes temas que não eram exigidos por lei, ensejando ampliar, portanto, 

os benefícios das ações educativas que vinha desenvolvendo. Segundo o entrevistado, são 

justamente as ações de promoção da saúde, principalmente as voltadas à educação, o principal 

foco dos programas de medicina preventiva da operadora. Em segundo lugar, viriam as ações 

para detecção precoce de doenças, destinadas gratuitamente à população de uma faixa etária 

específica, cujo objetivo seria identificar pacientes que se beneficiariam das ações educativas.  

A operadora construiu um espaço físico especificamente destinado à medicina 

preventiva, no qual são realizadas as ações educativas e as campanhas de vacinação e de 

detecção precoce. As primeiras estão disponíveis para todos os beneficiários, mas o público 

participante é constituído essencialmente de pacientes que, portadores de doenças crônicas, 

desejam conhecer mais a própria doença. A procura pode ser espontânea, mas, em geral, o 

paciente é convidado a participar dos encontros, ou porque foi encaminhado por um médico 
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da rede, ou porque participou de uma campanha de detecção precoce, tendo sido 

diagnosticado algum problema de saúde.  

Tendo aderido ao programa, o paciente diabético, por exemplo, recebe orientações 

sobre como conviver com a sua doença, participa de palestras educativas cujos temas 

abordam desde alimentação “saborosa”, até “cuidados com o pé diabético”. Além disso, o 

paciente é estimulado a não interromper o tratamento que já vem realizando com seu médico. 

Isto é, a operadora acompanha a planilha de utilização de consultas desse paciente, visando 

garantir a sua aderência à terapêutica recomendada. Por meio de tais ações, busca-se evitar as 

complicações da doença já instalada, bem como os custos decorrentes dessas complicações.  

A operadora também desenvolveu um programa de combate ao tabagismo, 

destinado gratuitamente a beneficiários de planos individuais. O cliente recebe apoio 

psicológico, participa de encontros educativos e recebe medicamento específico. Segundo o 

entrevistado, devido ao elevado preço da terapia medicamentosa, tais benefícios estão 

vinculados à cessação do hábito de fumar, isso significa que, caso retorne ao “vício”, o cliente 

“perde o direito” de continuar o programa. 

A vacinação é oferecida sem custo adicional em duas situações: proteção 

específica contra gripe e pneumonia para a população de beneficiários com mais de 65 anos, e 

vacinas “com indicação médica”, geralmente destinadas a pacientes crônicos, acamados. Para 

as outras situações, a operadora oferece descontos na aquisição das doses. 

As ações de detecção precoce, de vacinação e o programa de combate ao 

tabagismo estão disponíveis às empresas clientes, com custo adicional, isto é, são serviços que 

podem ser contratados à parte. 

 

Operadora D 

 

Espelhando-se em práticas adotadas nos EUA, trazidas ao seu conhecimento por 

alguns profissionais, a operadora desenvolveu gradativamente um conjunto de serviços 

destinados especificamente a suas empresas clientes. Comercializadas à parte, essas práticas 

podem ser adquiridas em separado, dependendo, portanto, da escolha de seus clientes. Estão 

disponíveis ações educativas, por meio de palestras, ações de detecção precoce, por meio de 

inquérito e exames preventivos, vacinação, principalmente contra gripe, acompanhamento de 

pacientes de risco e gerenciamento de doenças crônicas.  

Com o objetivo referido de estimular a adesão da clientela aos serviços 

preventivos, a etapa inicial de um desses serviços é oferecida gratuitamente. Denominado de 
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“gerenciamento de fatores de risco”, destina-se, numa primeira etapa, a identificar a 

população de maior risco para o desenvolvimento de determinadas doenças. É realizado 

inquérito sobre histórico familiar, pessoal, e estilo de vida, aferição de PA, mensuração de 

peso e altura, dosagem de colesterol e glicemia. Na segunda etapa, disponível sob contratação, 

são desenvolvidas as ações em saúde destinadas à redução e controle dos riscos identificados. 

Aos beneficiários de planos individuais, estão disponíveis programas de 

gerenciamento de doenças, com ações voltadas para a educação em saúde, habilitação para o 

auto-cuidado, suporte em situações de urgência, orientação por telefone, e encaminhamento 

para a rede de prestadores. Segundo o entrevistado, “o sinalizador do processo é financeiro”, 

isto é, identifica-se o paciente crônico a ser seguido através de planilhas de custo e de 

utilização dos serviços médico-hospitalares.  

 

 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS OPERADORAS NA INCORPORAÇÃO DE PRÁTICAS DE 

MEDICINA PREVENTIVA 

 

 

3.2.2.1. Práticas de medicina preventiva como serviços integrantes do plano de saúde 

 

À exceção de uma operadora, cujas principais práticas de medicina preventiva são 

comercializadas à parte para empresas clientes, os programas e ações de medicina preventiva 

são parte integrante dos planos de saúde, estando disponíveis a todos os beneficiários. 

 

3.2.2.2. Formação profissional das equipes e terceirização 

 

Em geral, as operadoras contam com equipes próprias e terceiras para a execução 

das ações e programas de medicina preventiva. Dada a diversidade dos serviços incorporados, 

vários profissionais estão envolvidos na operacionalização das práticas de medicina 

preventiva: médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais.  A 

terceirização parece ganhar espaço nas funções que são consideradas mais especializadas, que 

constituem o “core business” de outras empresas do mercado, tais como as que prestam 

serviços de assistência domiciliar e as que desenvolvem programas de gerenciamento de 

doenças. Tanto as equipes próprias, como as terceiras, estão sob a coordenação de profissional 

com formação administrativa, preferencialmente em saúde. 
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3.2.2.3. Ampliação do conjunto de práticas de medicina preventiva 

 

As operadoras estudadas pretendem ampliar o conjunto de práticas de medicina 

preventiva disponíveis e a cobertura das já existentes. Como visto, alguns programas estão em 

fase de implantação, outros esperam aprovação, e outros tiveram início recente. O espaço 

físico foi referido como um fator limitador para a incorporação de novos programas e até 

mesmo para a oferta mais abrangente de algumas práticas já incorporadas, na medida em que 

restringe o acesso da população às ações disponíveis. Os entrevistados que externaram esse 

problema pretendem, em breve, ampliar o espaço físico e aumentar o quadro de funcionários, 

como forma de fazer chegar a uma quantidade maior de beneficiários as práticas que vem 

sendo desenvolvidas. 

 

3.2.2.4. Crítica ao modelo assistencial vigente 

 

Os entrevistados relataram claramente a percepção de que o modelo assistencial 

vigente, pautado na supervalorização da medicina curativa, da especialização e do aparato 

tecnológico, e traduzido pela fragmentação do cuidado, e pela falta de resolubilidade, poderá 

contribuir – e muito – para o desmoronamento do setor suplementar de saúde, vez que conduz 

ao desperdício dos recursos disponíveis.  

 

“O modelo hoje, que prevalece no mercado é de um lasseiz-faire total na relação 
usuário prestador, então o usuário tem uma carteirinha, uma dor de cabeça, ele faz 
uma triagem leiga e acha que é neurologia. Abre o livrinho e vai ao neurologista. O 
neurologista pede uma ressonância, e, como a medicina infelizmente hoje é menos 
investigativa e mais por descarte de hipóteses, não se chega no diagnóstico, não 
acha nada na área dele... aí, essa pessoa vai ao otorrino, aí o otorrino pede outra 
ressonância, mais uma tomografia, mais uns 300 ‘nãnãnã’, até que ela descobre que 
era o óculos desajustado, ou um pico hipertensivo que ela... então esse modelo 
assistencial, ele tá falido, né?” 
 

As práticas de medicina preventiva, portanto, parecem se tornar, nas operadoras 

estudadas, ainda que com diferentes graus de importância, uma alternativa de qualidade para a 

mudança desse cenário. 
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3.2.2.5. Colaboração do prestador para o sucesso dos programas 

 

Relatou-se a importância da colaboração dos prestadores, particularmente os 

médicos, para o sucesso das ações de promoção e prevenção desenvolvidas. Em geral, os 

médicos são convidados a conhecer os programas desenvolvidos, bem como são informados 

regularmente das atividades desenvolvidas pelos departamentos responsáveis pela medicina 

preventiva nas operadoras. Além disso, procura-se incentivar os médicos a adotarem as 

práticas de medicina preventiva recomendadas, argumentando-se que o seguimento regular e 

coordenado de um paciente crônico, por exemplo, acarreta um aumento do número e da 

freqüência das consultas médicas. 

A percepção de que a colaboração do prestador é um dos fatores que contribuem  

para o sucesso ou insucesso das práticas de medicina preventiva, observada no relato dos 

entrevistados, é confirmada por vários autores (WEINGARTEN et al, 2.002; NCCC, 2.000; 

CMSA, 2.003).  

 

3.2.2.6. Forma de identificação do paciente crônico 

 

Em geral, as operadoras estudadas fazem uso de planilhas de custo e de utilização 

de serviços para identificar os pacientes crônicos que poderiam participar de programas de 

acompanhamento. Entende-se que o doente que “gasta muito”, ou que “utiliza muito”, está 

sendo “mal cuidado”, “precisa de mais atenção”, ou não está obtendo a solução de seu 

problema. O indicador, apesar de financeiro, é considerado como uma expressão aproximada 

da condição de saúde daquela população específica de beneficiários. Essa é a forma mais 

continuada de identificação desses pacientes, mesmo porque dados sobre custo e utilização de 

serviços podem ser facilmente acessados: “todo mês fecha conta médica, eu sei quem usou o 

que e onde, até porque a gente precisa mandar essa informação pra ANS, a gente sabe o custo 

por beneficiário”. De qualquer maneira, as limitações desse método são reconhecidas: “estou 

muito limitado, eu só sei se ele gastou ou não, mas ele pode não ter gastado porque nem 

procurou recurso, e por causa disso, ele está mal assistido”. 

Ao lado do método mencionado anteriormente, a detecção precoce também vem 

sendo empregada pelas operadoras como forma de identificar casos crônicos, principalmente 

na população de mais idade, ou na população de funcionários de empresas clientes. As 

doenças mais comumente rastreadas são diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial. Para o 

primeiro grupo de beneficiários (idosos), é mais comum a realização de exames preventivos, 
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ou seja, dosagem de colesterol, glicemia e aferição da PA. Para as empresas clientes, é mais 

freqüente a utilização de inquéritos. Os casos identificados são encaminhados para os 

programas preventivos disponíveis, para iniciarem acompanhamento, com objetivo de evitar 

que a doença progrida. 

 

3.2.2.7. Ferramentas para avaliação dos programas implantados 

 

Em geral, as operadoras dispõem de indicadores de produtividade, mas não têm 

utilizado indicadores epidemiológicos para acompanhar a condição de saúde de sua 

população: “Sobretudo tem um grande dificultador nosso que é obter indicadores de eficiência 

e de eficácia”, “Mas indicadores epidemiológicos, você vai... não temos isso de forma 

sistematizada”. Sabe-se, por exemplo, “quantas vacinas foram aplicadas contra gripe no 

último ano”, mas não há informações quanto à evolução da incidência da referida doença na 

população imunizada. Nas palavras de um entrevistado, parece que se revela difícil e 

complexa a tarefa de obter dados em saúde para a produção de indicadores epidemiológicos: 

“epidemiologia, nesse nível, só no SUS”. De qualquer maneira, a preocupação com o 

desenvolvimento desses indicadores está presente no relato de todos, “o que a gente está 

precisando melhorar agora, que é a nossa proposta, é criar indicadores da condição de saúde”, 

como forma de acompanhar a efetividade das práticas implantadas, podendo orientar num 

futuro próximo o planejamento, a avaliação e o controle das ações preventivas nas operadoras 

estudadas. 

Avaliações descritivas de custo foram as mais comumente mencionadas: “como a 

gente é focado em custo, a avaliação que existe é do custo. Acompanha-se mensalmente o 

custo desses pacientes”. Em geral, compara-se o custo assistencial da população que participa 

dos programas nos períodos anterior e posterior à intervenção preventiva. Em algumas 

operadoras, as avaliações de custo parecem ser mais esporádicas: “Já fez um estudo de custo, 

e o total é que é 22% mais barato o doente que segue direitinho (o programa)”. De qualquer 

maneira, tais operadoras pretendem adotar avaliações de custo mais sistemáticas: “Não tem 

investido muito no monitoramento financeiro. A gente tem alguns estudos, mas (o impacto 

financeiro) não é sistematicamente avaliado. Existe a perspectiva de avaliar mais 

freqüentemente”.   

O acompanhamento das taxas de utilização de serviços, principalmente dos 

atendimentos de urgência e das internações hospitalares, também foram mencionadas como 

uma forma de avaliação das práticas: “A primeira coisa que cai é utilização de pronto socorro. 
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Os índices variam de 30% a 50% de redução de utilização de pronto”, ou seja, as operadoras 

geralmente esperam que os pacientes que participam dos programas preventivos apresentem 

menores taxas de internação ou menor número de consultas em pronto-socorro: “Eu só sei que 

eu faço as contas, ele interna menos”. Assumindo que os pacientes crônicos, em geral, 

procuram esses serviços quando “descompensados”, os entrevistados consideram que essa 

seria uma medida indireta da qualidade da assistência, pois menores taxas de utilização 

significariam que “o paciente está sendo bem assistido”. 

 

 

3.2.3. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

 

A partir do questionário, foram evidenciadas algumas características das práticas 

de medicina preventiva incorporadas pelas operadoras, que não constavam de suas respectivas 

homepages. Embora nem todos os campos tenham sido preenchidos, foi possível não apenas 

confirmar aquilo que se divulga na internet, como obter detalhes sobre a abrangência das 

práticas. As operadoras afirmaram conhecer o perfil epidemiológico de parte de sua 

população, apresentando dados, por exemplo, referentes à prevalência de doenças crônicas e 

ao que se denomina de mapeamento de fatores de risco. Em uma das operadoras, tais dados 

referem-se exclusivamente à população de beneficiários de planos coletivos, participantes dos 

programas de medicina preventiva. Em outras operadoras, embora não tenha ficado claro a 

que percentual da população total de beneficiários os dados se referem, ficou evidente que 

algum tipo de mapeamento é realizado.  

O quadro seguinte ilustra características das práticas de medicina preventiva 

incorporadas por estas quatro operadoras, levantadas a partir de questionário semi-aberto 

(Quadro 3.4.). 

Nota-se que as ações educativas (folhetos de orientação e palestras) e os programas de 

gerenciamento de doenças estão presentes nas quatro operadoras. A vacinação de adultos é 

oferecida por duas operadoras, estando, em uma delas, disponível gratuitamente para 

beneficiários com mais de 65 anos de idade e, na outra, aos funcionários das empresas 

contratantes (com custo adicional). 

Dentre as práticas mais recentes, estão os programas de gerenciamento de doenças 

(inclusive, em implantação em uma das operadoras) e as ações para detecção precoce (1 ano). 
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As mais antigas estão representadas pelas ações educativas, ou seja, palestras (9 anos) e 

folhetos de orientação (8 anos). 

Note-se ainda que podemos observar diferenças entre as quatro operadoras estudadas 

no que se refere às práticas de medicina preventiva incorporadas, à abrangência e ao tempo de 

existência das mesmas e ao público a que se destinam. Observa-se, por exemplo, que uma 

delas desenvolve ações preventivas há 9 anos, e outra, há 2 anos.  

 

Práticas de medicina preventiva 
disponíveis 

Operadora 1 Operadora 2 Operadora 3 Operadora 41 

Folhetos de orientação SIM SIM SIM SIM 

Palestras educativas SIM SIM SIM SIM 

Vacinação de adultos NÃO NÃO SIM SIM 

Detecção precoce de doenças NÃO SIM SIM SIM 

Gerenciamento de doenças SIM SIM SIM SIM 

Detalhamento das práticas      
Folhetos de orientação      
Tiragem: quantidade de exemplares  1000 por mês 10.000 / tema 106.000/ano 5.000 / tema 

Freqüência em branco em branco conforme o 
consumo 

mensal 

Público Geral geral geral empresas 
clientes 

Tempo de existência do serviço 5 anos em branco 8 anos 1 ano e 6 
meses 

Palestras educativas      

Freqüência Trimestral semanal bimestral trimestral 

Público Geral identificado por 
demanda 

geral empresas 
clientes 

Média de participantes por palestra:  30 30 30 100 

Tempo de existência do serviço 5 anos 6 anos 9 anos 1 ano e 6 
meses 

Vacinação de adultos      

Cobertura geral2 em branco em branco 53.000 no 
último ano 

40.000 no 
último ano 

Doenças:  em branco em branco Gripe e 
pneumonia 

Gripe, hepatite 
A e B 

Público em branco em branco acima de 65 
anos 

empresas 
clientes 

Tempo de existência do serviço:  em branco em branco 7 anos 1 ano e 6 
meses 

Detecção precoce de doenças      

Nome do Screening em branco glicemia, IMC e 
PA  

colesterol, 
glicemia, PA, e 

tonometria 

colesterol, IMC, 
glicemia e PA 

Público em branco Idosos acima de 40 
anos 

empresas 

Quantidade realizada por período em branco 330 / mês 1500 a 2000 / 6 
meses 

300 / mês 

Tempo de existência do serviço em branco 1 ano 6 anos 1 ano e 6 
meses 

Gerenciamento de doenças crônicas      

Nome da doença crônica DM em implantação DM e HAS DM, ICC, ICO, 
HAS, DPOC, 

doenças 
neurológicas 

Quantidade de beneficiários acompanhados 200 em implantação Em branco 1000 

Tempo de existência do serviço 6 meses em implantação 6 anos 2 anos 

Quadro 3.4. – Práticas de medicina preventiva incorporadas por quatro operadoras 
(1) Nessa operadora, as práticas de medicina preventiva são comercializadas à parte.  
(2) Nesse item, os respondentes informaram o número de doses das vacinas aplicadas 
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3.2.4. MOTIVAÇÃO DAS OPERADORAS PARA A INCORPORAÇÃO DAS PRÁTICAS DE MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

 

Além do objetivo mais freqüentemente associado às práticas de medicina 

preventiva (melhora da condição de saúde das pessoas), exposto logo a seguir, foram 

identificados alguns possíveis impactos da utilização de programas e ações de medicina 

preventiva, tais como aumento da satisfação do cliente, por exemplo, que serão descritos em 

seguida. É possível que tais impactos, somados ao referido objetivo, estejam relacionados às 

motivações das operadoras para a incorporação dessas práticas. 

 

3.2.4.1. Melhora da condição de saúde dos beneficiários 

 

A percepção de que as ações de medicina preventiva estão relacionadas 

positivamente com a qualidade de vida das pessoas está presente nas quatro operadoras 

estudadas. As práticas de medicina preventiva, neste trabalho traduzidas como ações de 

promoção da saúde e de prevenção da doença ou de suas complicações, são tidas como um 

benefício inquestionável e evidente para o beneficiário: “O benefício que a população que 

adere ao programa tem é a melhoria da condição de saúde”, “melhora muito a qualidade de 

assistência dessa pessoa”, “há uma preocupação muito grande com a qualidade da assistência. 

Não olho só valores, não”. 

 

3.2.4.2. Satisfação e fidelização do usuário 

 

De acordo com a percepção dos entrevistados, a satisfação dos beneficiários que 

participam dos programas de medicina preventiva é alta: “o doente fica satisfeito”, “os 

beneficiários que participam de programas ficam mais satisfeitos com o plano, porque se 

sentem cuidados”, “sentem que a operadora se preocupa com a saúde deles”. Acrescentam 

que tal satisfação poderia ser traduzida em uma maior fidelização do cliente: “Os 

beneficiários ficam mais tempo no plano, porque não querem perder os cuidados que 

recebem”, “o cliente que adere ao tratamento, ele dificilmente vai sair do plano”, “acredito 

que as práticas de medicina preventiva contribuem para a fidelização do cliente”.  
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3.2.4.3. Estratégia de propaganda para venda de novos planos 

 

No caso dos planos individuais, a percepção geral é de que a medicina preventiva 

não se presta à função de propaganda, uma vez que os potenciais consumidores de planos de 

saúde tenderiam a escolher as operadoras (além do preço, evidentemente), em função da 

tecnologia “de ponta”, do tamanho da rede, dos especialistas, dos prestadores renomados, das 

facilidades associadas (p.ex.: serviço de ambulância, “helicópteros”), enfim, dos serviços que 

estariam disponíveis quando fossem - do ponto de vista do cliente – necessários: “o que atrai 

o cliente é o fato de ter especialista e tecnologia à sua disposição. O cliente não quer saber de 

prevenir, mas de ter assistência quando quiser”.  

Além disso, referiu-se haver uma certa “desconfiança” por parte dos clientes 

individuais em relação aos propósitos da medicina preventiva dentro de uma operadora de 

saúde, que seria vista unicamente como uma ferramenta para reduzir os gastos com a sua 

assistência, e não propriamente para melhorar sua condição de saúde: “Quando você vai 

educar para saúde, ele entende que você está querendo evitar gasto com ele”. Portanto, a 

existência de programas de medicina preventiva na operadora serviria mais para afastar, do 

que para atrair clientes de planos individuais.  

Em relação aos planos coletivos, a percepção geral é de que os programas de 

medicina preventiva atraem o cliente empresa, em razão dos benefícios atribuíveis a suas 

ações, tais como “redução do absenteísmo”, “aumento da produtividade”, “aumento da 

satisfação no trabalho”, entre outros, já amplamente difundidos em estudos anteriores 

(ALDANA, 2.001; PELLETIER, 2.001). Nas palavras de um entrevistado: “é no plano 

empresarial que isso (a medicina preventiva) é usado como uma peça de venda”, “foi usada 

como uma peça de marketing mesmo”. É coerente com essa percepção a divulgação dos 

benefícios acima referidos, nos sites de operadoras que oferecem programas de medicina para 

empresas, os benefícios da medicina preventiva para a empresa: 

a) “... criado para garantir a qualidade de vida de sua equipe de trabalho" 

(seguradora B); 

b) "... uma demonstração de carinho da empresa para com o funcionário" 

(seguradora B); 

c) "... reflexo positivo sobre sua imagem ao cuidar de sua equipe de trabalho, 

além de obter aumento de produtividade" (seguradora B); 
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d) “... conseqüente melhoria na qualidade de vida, contribuindo para a redução do 

absenteísmo e o aumento da produtividade nas empresas” (medicina de grupo 

A); 

e) “... investindo na valorização de cada colaborador, trazendo excelentes 

resultados para a diminuição do índice de absenteísmo e para o aumento da 

produtividade” (cooperativa A); 

f) “... voltado para prevenção de doenças e a melhoria constante da produtividade 

e da qualidade de vida” (cooperativa B); 

g) “... visando a qualidade de vida dos colaboradores” (cooperativa C); 

h) “A melhoria das condições de saúde, reduz gastos com medicamentos, 

aumenta a produtividade, reduz o absenteísmo, melhora e facilita a vida 

familiar”. (medicina de grupo I). 

 

3.2.4.4. Redução de custos assistenciais 

 

Do ponto de vista do impacto financeiro, a percepção de todos os entrevistados é 

de que as práticas de medicina preventiva, na maior parte das vezes, traduzem-se em redução 

de gastos em saúde. Em geral, tal redução é um dos resultados esperados dos programas de 

medicina preventiva nas operadoras.  

a) “É questão de lógica do capital”; 

b) “Há uma preocupação sim de que a gente consiga reduzir os custos de 

atenção”; 

c) “Um bom programa de medicina preventiva tem que deixar o cliente satisfeito, 

fidelizar o cliente no plano de saúde e reduzir custo do plano de saúde. Esses 

três objetivos a gente persegue e a gente consegue esses objetivos”; 

d) “Então, assim, ele vai ser muito melhor cuidado, mas porque está melhor 

cuidado, ele vai me dar menos custo”. 

 

Apesar de ter sido mencionado que, em situações específicas, as práticas de 

medicina preventiva podem significar aumento de gastos, principalmente relacionados a 

consultas e à realização de exames, acredita-se que esse incremento seria maior, caso não 

existissem as ações de medicina preventiva. Assim, embora determinadas práticas possam 

provocar um aumento nos gastos em saúde, acredita-se na sua potencialidade no que se refere 

à contenção de gastos. Para algumas práticas específicas, principalmente aquelas cujo 
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resultado se dá no longo prazo, a preocupação em medir os gastos não existe, até porque essa 

mensuração seria “difícil”. Portanto, a depender do tipo de prática de medicina preventiva, o 

resultado financeiro é mais ou menos perceptível, maior ou menor. De qualquer maneira, em 

todas as operadoras, em maior ou menor grau, esse aspecto foi referido como uma das 

motivações para a implantação dos programas de medicina preventiva.  
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4. DISCUSSÃO 

 

Como visto, muitas práticas de medicina preventiva estão presentes no setor 

suplementar de saúde. Em sua maioria, como se pôde apreender da pesquisa realizada na 

internet, estão representadas por ações educativas, tais como orientações gerais sobre saúde 

veiculadas pelo site e por outras mídias, e palestras educativas. Ressalte-se que, na maior 

parte dos casos essas foram as únicas práticas de medicina preventiva divulgadas. Quando 

abordamos tais ações mais detalhadamente, na experiência de quatro operadoras, verificamos 

que as mesmas são as que vem sendo oferecidas há mais tempo. No caso das operadoras em 

que tais práticas foram o único elemento divulgado, é possível que o pequeno investimento 

necessário para a operacionalização das mesmas seja o principal responsável por esse 

resultado. 

Portanto, à medida que se caminha na escala de complexidade das práticas de 

medicina preventiva, pode-se notar que diminui o número de operadoras que as divulga, bem 

como se estreita o público a que se destinam tais práticas. Aqui lembramos que alguns 

programas de medicina preventiva estavam, na verdade, representados apenas por ações 

educativas.  

Ações de vacinação e detecção precoce, por exemplo, foram divulgadas por 

menos operadoras, e destinavam-se a grupos específicos de beneficiários, principalmente 

idosos e empresas clientes, fenômeno observado também nas quatro operadoras estudadas 

mais detalhadamente.  

Portanto, a vacinação de crianças, apesar de ser praticamente um símbolo da 

medicina preventiva, por ser largamente aplicada em diversos países e reconhecidamente 

custo-efetiva, não foi divulgada por nenhuma das operadoras, o que provavelmente decorre do 

fato de ser uma das exclusões contratuais mais comuns, provavelmente por ser uma atividade 

já desempenhada pelos serviços de saúde pública. Até o advento da lei 9.656, as doenças de 

notificação compulsória também não eram cobertas pela maior parte das operadoras, 

justificando-se sua exclusão por serem tradicionalmente consideradas de responsabilidade da 

Saúde Pública. Esse resultado é diferente do que se observa na literatura norte-americana, 

provavelmente porque, naquele país, o sistema de saúde é majoritariamente privado. 

Em relação ao resultado evidenciado para a detecção precoce, faz-se necessário 

esclarecer que exames de check-up estão habitualmente excluídos da cobertura contratual no 

mercado suplementar, o que pode equivocadamente se traduzir em restrições para a realização 

de screenings preventivos. Além disso, é possível que os picos de demanda decorrentes da 
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realização de exames de rastreamento, que acabam sendo traduzidos como aumento do custo 

assistencial no curto prazo, atuem como um fator desestimulador para a sua incorporação. 

Esse resultado é bastante diferente do encontrado na literatura do managed care, no qual são 

realizados diversos exames preventivos, como visto anteriormente (WANG; PAULY, 

2.003a). 

De uma maneira geral, podemos afirmar que os resultados obtidos na internet, nas 

entrevistas e no questionário permitiram a identificação de, pelo menos, três grandes grupos 

de beneficiários aos quais é destinada a maior parte das práticas de medicina incorporadas, 

quais sejam: idosos, pacientes portadores de doenças crônicas e empresas clientes. 

Em relação aos dois primeiros grupos, observamos que o manejo de condições 

crônicas parece ser uma preocupação crescente nas operadoras selecionadas na internet, o que 

se confirmou, mais detalhadamente, nas quatro operadoras estudadas. Tal tendência se pode 

verificar, por exemplo, através do destaque à “terceira idade” e às doenças crônico-

degenerativas na abordagem temática das ações educativas, pelo público alvo (idosos) e pelas 

doenças rastreadas nas ações de detecção precoce (diabetes e hipertensão arterial, 

principalmente), pela existência de programas de medicina preventiva destinados 

especificamente à população de idosos e de pacientes crônicos, e de programas de 

gerenciamento de doenças e de casos. O desenvolvimento de práticas destinadas ao manejo de 

condições crônicas é coerente com a distribuição etária observada no sistema suplementar, na 

qual se observa maior proporção de idosos, em comparação com a população brasileira, e com 

várias das recomendações que vem sendo feitas por organizações relacionadas à saúde, tais 

como a Organização Mundial de Saúde e o Centers for Disease Control and Prevention, por 

exemplo (OMS, 2.003; IFTF, 2.003; CDC, 2.003). 

Por outro lado, é possível que algumas modificações introduzidas no setor 

suplementar de saúde após a regulamentação dos planos de saúde, pela lei 9.656, de 1.998, 

tenham contribuído para estimular a adoção de práticas destinadas à população de idosos e de 

pacientes crônicos. Dentre tais alterações, destaca-se a proibição à seleção de clientes e à 

exclusão contratual para doenças consideradas pré-existentes (artigos 14 e 11, 

respectivamente). A partir de tal proibição, não é mais permitido, às operadoras, “escolher” 

sua clientela, ou seja, não seria mais possível dificultar o acesso a clientes idosos e portadores 

de doenças crônicas. Como, em algumas operadoras, as práticas de medicina preventiva, 

particularmente as relacionadas ao manejo de doenças crônicas, começaram a surgir após essa 

época, isso pode ser um indicativo de que se fez necessário criar novas maneiras para lidar 

com essa população. Ou seja, em substituição aos mecanismos restritivos (negativa de acesso 
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e de cobertura, por exemplo), que eram aplicados antes da referida lei, as operadoras teriam 

desenvolvido práticas destinadas ao manejo de condições crônicas, vez que não lhes era mais 

permitido evitá-las em sua carteira. Tais práticas teriam o objetivo de racionalizar o uso dos 

serviços, sem prejuízo, em tese, da assistência, ou de sua qualidade. Porém, as alterações 

introduzidas pela lei também teriam provocado outras respostas do setor suplementar, tais 

como a elevação do preço dos planos individuais e a preferência dada à comercialização de 

planos coletivos, nos quais, como mencionado anteriormente, estão reduzidos os efeitos da 

seleção adversa e do risco moral (BAHIA, 1.999). 

Como vimos, a expansão de programas de saúde destinados ao manejo das 

condições crônicas no managed care é fato identificado por diversos autores (SIPKOFF, 

2.003; WELCH et al, 2.002) e tais programas têm sido considerados eficazes, tanto sob a 

perspectiva da melhora da condição de saúde da população atendida, quanto sob a perspectiva 

de resultados financeiros para as empresas de planos de saúde (WELCH et al, 2.002; 

McALISTER et al, 2.001).  

Embora os programas de gerenciamento divulgados pelas operadoras brasileiras 

selecionadas não contemplem todos os critérios estabelecidos pelas organizações norte-

americanas para a definição de programas de disease management (DMAA, 2.004; AH, 

1.999), os serviços relatados perseguem alguns objetivos em comum, notadamente os 

relacionados à contenção de custos e ao controle da evolução da doença crônica. O diabetes 

surgiu no relato dos entrevistados como uma das principais doenças crônicas a ser 

acompanhada pelos serviços desenvolvidos, à semelhança do que se observou na literatura 

(SELBY et al, 2.003; WEINGARTEN et al, 2.002).  

O terceiro grande grupo de beneficiários – os funcionários das empresas clientes – 

também está no foco das práticas de medicina preventiva incorporadas pelas operadoras. 

Diante da maior proporção de planos coletivos em relação aos individuais no sistema 

suplementar - em torno de 60% - e a tendência em direção ao aumento dessa proporção, esse 

resultado não pode deixar de ser considerado. Some-se a isso o fato de que, nas empresas, o 

acesso às práticas disponíveis é facilitado, o que pode contribuir para uma maior eficácia das 

ações desenvolvidas. Isto é, considerando que não existe a dificuldade de acesso, fator que foi 

mencionado pelos entrevistados como uma barreira à adesão de beneficiários de planos 

individuais às práticas de medicina preventiva, nas empresas, os funcionários provavelmente 

participam mais intensamente dos programas desenvolvidos. Vários autores têm destacado os 

inúmeros benefícios das práticas de medicina preventiva adotadas por empresas, destinadas a 

seus funcionários, tais como melhora da condição de saúde do funcionário, redução do 
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absenteísmo, aumento da produtividade, entre outras (OZMINKOWSKI et al., 2.002; 

ALDANA, 2.001; PELLETIER, 2.001), que, como vimos, também podem se dar no curto 

prazo (ALDANA, 2.001). 

No entanto, como descrito anteriormente, em algumas operadoras esses programas 

são comercializados à parte, ou seja, não fazem parte dos planos de saúde, podendo ser 

adquiridos como uma vantagem opcional. Nesses casos, a medicina preventiva parece assumir 

muito mais claramente a figura de um “produto” a ser comercializado, do que uma estratégia 

de cuidado da operadora, uma vez que os benefícios de suas ações não estão disponíveis a 

todas as pessoas de sua carteira, conforme já observado por outros autores: “No mercado em 

geral, a predominância de uma mentalidade comercial converte a promoção da saúde em um 

bem de consumo, vendida através de técnicas de publicidade” (CZERESNIA, 2.003, p. 18). 

Essa questão será aprofundada mais adiante, quando caracterizarmos algumas das motivações 

das operadoras para a incorporação de práticas de medicina preventiva. 

Como vimos, a maioria das operadoras divulgou oferecer serviços preventivos 

destinados à comunidade em geral. Na maior parte das vezes, tais ações estão representadas 

por práticas educativas, realizadas por meio de campanhas, periódicas ou não. Algumas 

poucas operadoras divulgaram promover exames preventivos para a população, representados 

principalmente por exames de rastreamento para diabetes e de hipertensão arterial. Assim, se, 

por um lado, a vacinação que, por já ser realizada pelos serviços de saúde pública, é uma 

prática quase inexistente na amostra estudada, por outro, a comunidade em geral, campo de 

ação da saúde pública, recebe serviços preventivos do sistema suplementar. A ausência de 

dados sobre a efetividade de tais ações, no entanto, alimenta a oscilação entre interpretações 

distintas, já apontadas por outros autores, que, ora consideram a medicina preventiva no setor 

suplementar como uma estratégia de marketing (MALTA et al, 2.004b), e ora a consideram 

como uma oportunidade para o estabelecimento de “alianças” entre os setores público e 

privado em direção à promoção da saúde e prevenção da doença da população (CZERESNIA, 

2.003). 

Em relação às motivações das operadoras para a incorporação de práticas de 

medicina preventiva, fica evidente que podemos nos referir muito mais a um mosaico, que 

assume configurações distintas de acordo com a prática em questão, e com a modalidade da 

operadora, do que a um único e exclusivo objetivo. Isto é, as motivações identificadas na 

literatura estão presentes nas operadoras estudadas, em arranjos diversos. Por exemplo, em 

uma determinada operadora, a esperada redução do custo assistencial é uma forte motivação 

para a incorporação de algumas práticas de medicina preventiva. No entanto, na mesma 
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operadora, o componente mercadológico de outras práticas de medicina preventiva é mais 

importante para a incorporação das mesmas do que a perspectiva de redução de custo 

assistencial. Em uma outra operadora, a satisfação do usuário e a fidelização do mesmo são 

mencionadas com maior intensidade para justificar a incorporação de algumas práticas de 

medicina preventiva, muito embora, de outras práticas, espere-se a capacidade em reduzir 

custos assistenciais. Portanto, não existe uma motivação única, ou principal, para a 

incorporação de práticas de medicina preventiva. O que se apresenta é uma combinação 

variada das motivações que serão detalhadas a seguir, cuja ordem depende da prática de 

medicina preventiva considerada, da operadora que a oferece e da realidade de cada operadora 

considerada. 

Como vimos, as operadoras estudadas em detalhe consideram as práticas de 

medicina preventiva um benefício indiscutível para os beneficiários, que indubitavelmente 

contribuem para a melhora da sua condição de saúde, sendo essa uma das motivações para a 

incorporação dessas práticas. No entanto, o acompanhamento de indicadores epidemiológicos 

foi referido pelos entrevistados como praticamente inexistente, muito embora tenha sido 

relatada a intenção de desenvolvê-los para avaliar o impacto das práticas implantadas na 

saúde da população.  

Considerando que um dos objetivos, se não o principal, das atividades 

desenvolvidas por programas de medicina preventiva é melhorar as condições de saúde da 

população, a análise de indicadores em saúde, particularmente os indicadores 

epidemiológicos, impõe-se como essencial, no sentido de possibilitar a avaliação da 

efetividade das ações implantadas. 

Como refere Escrivão Jr.: “É fundamental conhecer a efetividade e a eficiência 

das ações de saúde, contudo, a concretização destes objetivos requer um adequado 

monitoramento das fontes de dados e informações” (ESCRIVÃO JR., 2.004, p. 7). 

Os indicadores são exatamente os elementos que permitem a mensuração dos 

dados disponíveis ao longo de uma operação: 

 

Os indicadores proporcionam as informações mensuráveis para descrever tanto a 
realidade de saúde, como as modificações devidas à presença do serviço ou 
programa de saúde, assim como são capazes de quantificar o nível de desempenho 
das atividades em um processo ou seu output (produto ou serviço) em relação a 
metas especificadas (ESCRIVÃO JR., 2.004, p. 14). 
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Considerando que as operadoras de planos de saúde possuem registros de uma 

série de dados sobre seus beneficiários, desde dados cadastrais (sexo, idade, endereço), dados 

de utilização de serviços (consultas, exames, internações), até dados relacionados à morbidade 

(necessários para se proceder à autorização de procedimentos, por exemplo), parece razoável 

supor que, nesse ambiente, configura-se um espaço bastante propício para o emprego da 

epidemiologia gerencial26, que pode auxiliar os gestores de saúde na identificação das 

necessidades de sua população, no planejamento das ações em saúde, e na avaliação dos 

serviços e programas desenvolvidos: 

 

Gerenciar o cuidado em saúde implica em medir, em cada situação concreta, quais 
são os serviços que de fato resultam em impactos positivos na saúde dos grupos 
populacionais envolvidos. Em outros termos, é necessário mensurar os resultados e 
avaliar o custo/efetividade das ações de saúde (ESCRIVÃO JR., 2.004, p. 8). 

 

De qualquer maneira, é possível que aquela “certeza” - sobre os benefícios das 

práticas de medicina preventiva - explique, em parte, a pouca utilização de indicadores 

epidemiológicos, como instrumentos de avaliação dos serviços de saúde, fenômeno já 

identificado em outras pesquisas: “De fato, grande parte das organizações de saúde não utiliza 

regularmente instrumentos de medida para orientar as atividades de planejamento e 

administração” (ESCRIVÃO JR., 2.004, p. 11). 

Outro aspecto a considerar é que a ausência de equipes capacitadas para operar 

sistemas de informação que respondam a esses objetivos, além de refletir a pouca importância 

dada ao tema, limita o avanço no conhecimento do impacto das práticas nas populações 

cobertas. 

Em relação à vinculação das práticas de medicina preventiva a estratégias de 

propaganda e marketing, suposição mencionada por MALTA et al (2.004b) e referida por 

outros autores (SCHAUFFLER; CHAPMAN, 1.998), parece haver uma diferença de 

aplicabilidade, quando consideramos clientes individuais e empresariais. Isto é, essa estratégia 

tem sido, de fato,  utilizada pelas operadoras comerciais estudadas em detalhe, mas presta-se 

apenas à venda de planos coletivos, uma vez que potenciais clientes de planos individuais não 

seriam atraídos pelos possíveis benefícios das práticas de medicina preventiva, mas 

principalmente pelo acesso a recursos de alta tecnologia.  

                                                
26 De uma maneira geral, é a aplicação da metodologia epidemiológica, de seus conceitos e técnicas, na gestão 

dos serviços de saúde, para avaliação de “[...] serviços, programas e ações de saúde, envolvendo: a) avaliação 
tecnológica − eficácia, segurança e efetividade; b) avaliação da qualidade; c) avaliação econômica (eficiência) 
− custo-efetividade, custo-utilidade, custo-benefício” (ESCRIVÃO JR, 2.004, p. 10). 
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A existência de práticas de medicina preventiva, portanto, entre os serviços 

disponíveis nos planos coletivos, contribuiria para diferenciá-los no mercado, de maneira a 

torná-los mais competitivos e mais atraentes para as potenciais empresas clientes. 

Como vimos, as operadoras estudadas em detalhe esperam que algumas práticas 

de medicina preventiva resultem em redução de custos assistenciais, tendo sido essa uma das 

motivações relatadas para a implantação das mesmas, especialmente para as práticas 

destinadas ao manejo de condições crônicas.  

Corrobora esse resultado o fato de, com maior ou menor sistematização, serem 

realizados estudos de custos, no intuito de avaliar o impacto financeiro de tais práticas, tendo 

sido essa a forma de avaliação mais fortemente presente no discurso dos entrevistados, ainda 

que com algumas diferenças de intensidade, dependendo da operadora em questão. Tais 

estudos assemelham-se aos utilizados pelos programas de disease management, denominado 

de “total population approach” (AH, 2.003), ou “pretest-posttest design” (LINDEN; 

ADAMS; ROBERTS, 2.003). A análise de custo-efetividade (CASTRO, 2.002; UGÁ, 1.998) 

não foi mencionada como instrumento para a avaliação das práticas de medicina preventiva, o 

que também se verifica na realidade do managed care (NEUMANN, 2.004). Portanto, a 

eficácia de algumas práticas é medida em unidades monetárias, até porque, como vimos, a 

mensuração em unidades físicas é considerada mais difícil, e complexa, pelas operadoras. 

Considerando que outros aspectos passíveis de avaliação, tais como qualidade dos 

serviços, satisfação do usuário e condição de saúde dos beneficiários, foram pouco referidos 

como objeto de avaliação, em oposição ao que se observou para o impacto financeiro, fica 

evidente que esse último é priorizado em relação aos demais, como resultado esperado das 

práticas de medicina preventiva, especialmente as destinadas ao manejo de doenças crônicas. 

Como referem Malik e Schiesari (1.998): 

 

A avaliação de determinado programa de saúde pode ser feita à luz da visibilidade 
por ele obtida, de quanto custou, da satisfação dos usuários, da mudança nos 
indicadores [...] Assim, avaliação implica dizer o que está sob avaliação (ou que 
parte do todo), com que critérios, por quem, a pedido de quem e qual foi o resultado 
(MALIK e SCHIESARI, 1.998, p.1). 

 

Portanto, a avaliação não se presta a indicar respostas a todas as perguntas, mas 

apenas para aquelas que foram feitas. Por esse motivo, a inclusão de um determinado critério, 

em detrimento de outro, ou a análise de um conjunto de indicadores, e não de outros, pode 

sinalizar o que se considera importante conhecer. 
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Por outro lado, o impacto financeiro de algumas práticas de medicina preventiva, 

especialmente as destinadas à prevenção primária, segundo os entrevistados, nem chega a ser 

medido, porque, como seus resultados financeiros só seriam verificáveis no longo prazo, o 

cálculo dos mesmos seria mais difícil. Mesmo assim, essa dificuldade (de medir o impacto 

financeiro) não impediu as operadoras de oferecer tais práticas a seus beneficiários. Portanto, 

é razoável supor que a redução de custos assistenciais figura com menor intensidade no 

conjunto de motivações das operadoras para a incorporação das práticas de prevenção 

primária. 

Pode-se afirmar, portanto, que se distinguem, no mínimo, dois grupos de práticas 

de medicina preventiva, dentre as incorporadas pelas operadoras estudadas, quais sejam: 1) 

aquelas das quais se espera (também) um retorno financeiro, ou um impacto na utilização de 

serviços, e 2) aquelas, cuja implantação não parece estar relacionada a uma motivação 

especificamente financeira. 

Embora não existam elementos que permitam afirmar categoricamente, o 

conteúdo obtido nos relatos dos entrevistados parece indicar uma maior preocupação com o 

controle de custos nas medicinas de grupo e nas seguradoras, o que é coerente com as 

características de funcionamento dessas modalidades no mercado suplementar. 

Em estudos anteriores (MIRANDA, 2.003; AMONKAR et al, 1.999), a alta 

rotatividade do setor de planos de saúde foi identificada como uma das possíveis barreiras à 

implantação de programas de medicina preventiva pelas operadoras, uma vez que o retorno 

sobre o investimento não poderia ser contabilizado, dada a evasão dos clientes beneficiados 

por esses programas. No entanto, se, conforme acreditam os entrevistados, as práticas 

preventivas contribuem para a fidelização do cliente, seriam justamente os beneficiários 

assistidos por programas de medicina preventiva os que menos migrariam para outras 

empresas. Some-se a isso o fato de que, embora tenha sido confirmada a alta rotatividade do 

setor, a mesma não foi considerada como um empecilho para a implantação de práticas 

preventivas, até porque as operadoras estudadas não só implantaram práticas de medicina 

preventiva, como pretendem ampliar o conjunto de práticas disponíveis e a cobertura das 

práticas existentes.  

Esta questão parece remeter ao que Victoroff (2.001) denominou de “o dilema do 

prisioneiro”, mencionado anteriormente, uma vez que a incerteza em relação ao retorno sobre 

o investimento, decorrente da alta rotatividade do setor, não foi suficiente para desestimular a 

adoção de práticas de medicina preventiva pelas operadoras consideradas, assim como não 

foram suficientes os questionamentos acerca da capacidade das práticas de medicina 
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preventiva em conter custos em saúde (HAYNES; DUNNAGAN; SMITH, 1.999; 

BONNEUX, 1.998). 

Como vimos, a identificação de pacientes crônicos se dá principalmente pelo 

acompanhamento de planilhas de custos e de utilização dos serviços. Ou seja, no lugar de 

exames de rastreamento na população de beneficiários para descobrir casos de diabetes ou de 

hipertensão, consulta-se o “sistema”, em busca daqueles pacientes que “gastam mais”, ou que 

“utilizam mais” os serviços. Pressupõe-se que tais pacientes estejam precisando mais de 

cuidados, e que tais cuidados possam ser oferecidos de uma maneira mais eficiente, para que 

seja evitado o desperdício de recursos, isto é, para que o paciente não utilize, de maneira 

fragmentada, os recursos disponíveis, sem alcançar impacto positivo em sua saúde, ou na 

evolução de sua doença. Assim, a questão está imbricada. É evidente que apenas o 

acompanhamento dos custos em saúde da população não permite identificar todos os 

pacientes que necessitam de cuidados, fato reconhecido, inclusive, pelos entrevistados, ou 

seja, a ausência de ações de detecção precoce é um limitador dessa abordagem. Por outro 

lado, faz todo sentido considerar que o alto custo permite identificar doentes que precisam de 

cuidados. Assim, mesmo quando as práticas de medicina preventiva incorporadas pelas 

operadoras são desenhadas com a finalidade de conter os custos dos tratamentos, as mesmas 

também representam um benefício para a condição de saúde do beneficiário, o que nos parece 

um fato positivo. Além disso, a preocupação com o manejo dos custos em saúde não é 

exclusiva das operadoras de planos de saúde, nem do sistema suplementar brasileiro, nem do 

managed care (OMS, 2.003), e já esteve presente, inclusive, no discurso da medicina 

preventiva, como vimos anteriormente, em decorrência da espiral crescente de custos no setor 

saúde, a qual, sem mecanismos de controle, resulta fatalmente em consumo de recursos 

limitados, comprometendo a adequada assistência da população. 

Por outro lado, é evidente que escolhas pautadas na racionalidade econômica 

fatalmente comprometem a equidade (FARIAS; MELARNED, 2.003), o que agrava a 

iniqüidade já existente no setor suplementar de saúde, no qual só têm acesso aos serviços de 

saúde aqueles que efetivamente pagam por ele.  
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5. CONCLUSÃO 
 

 

A medicina preventiva está presente no setor suplementar de saúde brasileiro. 

Embora apresente configurações diversas, no que se refere ao tipo de público que é 

beneficiado por suas práticas e à abrangência das atividades desenvolvidas, pode-se afirmar 

que as operadoras de planos de saúde, umas mais do que outras, vêm incorporando práticas de 

medicina preventiva aos serviços que oferecem a seus beneficiários. 

De maneira geral, essa incorporação é incipiente, e traduz-se principalmente por 

ações de prevenção primária, focadas no estímulo à mudança do comportamento individual. É 

possível afirmar que, à medida que se caminha na escala de complexidade das práticas de 

medicina preventiva, pode-se notar que diminui o número de operadoras que as divulgam, 

bem como se estreita o público a que se destinam tais práticas. 

De maneira mais específica, foram identificados três grupos principais de 

beneficiários aos quais também se destinam as práticas de prevenção secundária e terciária: 

idosos, pacientes portadores de doenças crônicas e empresas clientes. 

Dentre as motivações das operadoras para tal incorporação, destacaram-se: 

redução de custos assistenciais, estratégia de propaganda para venda de planos coletivos, 

satisfação e fidelização do cliente e melhora da condição de saúde dos beneficiários. Tais 

motivações apresentaram-se em escalas distintas de intensidade, dependendo da prática de 

medicina preventiva em questão, do grupo de beneficiários a que se destinavam tais práticas, 

e da operadora considerada. 

Explorando as relações entre as práticas de medicina incorporadas, seu público e 

as motivações para sua implantação, identificamos que: 

a) as práticas de prevenção primária, quando destinadas à população geral de 

beneficiários, por apresentarem tipicamente resultados de longo prazo, estão 

mais intensamente relacionadas à satisfação e à fidelização do cliente; 

b) dos programas de gerenciamento de doenças, espera-se a capacidade de 

redução de custos assistenciais, sendo essa sua mais forte motivação;  

c) os programas de medicina preventiva destinados a empresas clientes estão 

fortemente relacionados à estratégia de propaganda para venda de planos 

coletivos; 
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d) as operadoras têm desenvolvido práticas de medicina preventiva para a 

população de idosos e de pacientes crônicos, diante do alto custo que os 

mesmos representam. 
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APÊNDICE A – Health Plan Report Card 
Acesso em 11/08/04. Disponível em http://hprc.ncqa.org/menu.asp 
 
 
 
 

Health Plan Product Line/Product Staying 
Healthy 

Getting 
Better 

Living 
with 

Illness 

Accreditation 
Outcome 

ADVANTAGE Health Solutions, Inc Commercial/ HMO  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Aetna Health Inc.  
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc.  Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
2  COMMENDABLE  

Aetna Health Inc. - Delaware 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Arizona 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
3  

 
4  COMMENDABLE  

Aetna Health Inc. - Colorado 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco SCHEDULED  

Aetna Health Inc. - Connecticut 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - DC, MD and VA 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Florida 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Georgia 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

Aetna Health Inc. - Maine 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Massachusetts 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Missouri 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Northern New Jersey 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Northern New Jersey Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
2  COMMENDABLE  

Aetna Health Inc. - Ohio 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Oklahoma 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Pennsylvania 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Pennsylvania 
Medicare / HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Southern New Jersey 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Southern New Jersey Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
2  COMMENDABLE  

Aetna Health Inc. - Tennessee 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Aetna Health Inc. - Texas 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  
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Health Plan Product Line/Product Staying 
Healthy 

Getting 
Better 

Living 
with 

Illness 

Accreditation 
Outcome 

Aetna Health of California, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
2  COMMENDABLE  

Aetna Health of California, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
2  

 
   COMMENDABLE  

Aetna Health of Illinois, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

Aetna Health of the Carolinas Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

AmeriChoice of Pennsylvania, Inc. Medicaid / HMO  

 
1  

 
3  

 
2  COMMENDABLE  

AmeriHealth HMO Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

AmeriHealth HMO Inc. 
Medicare / HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
2  EXCELLENT  

AmeriHealth HMO, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

AmeriHealth Mercy Health Plan Medicaid / HMO  

 
3  

 
3  

 
4  COMMENDABLE  

Anthem Blue Cross and Blue Shield - Connecticut 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Anthem Health Plans Kentucky, Inc. doing business 
as Anthem Blue Cross and Blue Shield in Kentucky 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Anthem Health Plans Kentucky, Inc. doing business 
as Anthem Blue Cross and Blue Shield in Kentucky Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Anthem Health Plans of Maine, Inc. doing business 
as Anthem Blue Cross and Blue Shield 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
2  

 
3  EXCELLENT  

Anthem Health Plans of New Hampshire, Inc. doing 
business as/ Anthem Blue Cross and Blue Shield 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Anthem Insurance Companies, Inc. doing business 
as Anthem Blue Cross and Blue Shield in Indiana 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Arnett Health Plans 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
2  

 
2  COMMENDABLE  

AvMed, Inc. doing business as AvMed Health Plans 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

AvMed, Inc. doing business as AvMed Health Plans Medicare / HMO  

 
2  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

Blue Care Network of Michigan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Blue Cross and Blue Shield of Kansas City Commercial/ HMO  

 
3  

 
2  

 
4  EXCELLENT  

Blue Cross and Blue Shield of Kansas City, Good 
Health HMO, Inc. Commercial/ HMO  

 
3  

 
2  

 
4  EXCELLENT  

Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Blue Cross and Blue Shield of North Carolina 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  
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Health Plan Product Line/Product Staying 
Healthy 

Getting 
Better 

Living 
with 

Illness 

Accreditation 
Outcome 

Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of 
Health Care Service Corporation 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Blue Cross Blue Shield Healthcare Plan of Georgia, 
Inc. 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Blue Cross Blue Shield Healthcare Plan of Georgia, 
Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Blue Cross Blue Shield of Delaware 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Blue Cross of California 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Blue Cross of California - Medicaid Medicaid / HMO  

 
3  

 
2  

 
4  EXCELLENT  

Blue Plus (HMO Minnesota doing business as Blue 
Plus) 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Blue Plus (HMO Minnesota doing business as Blue 
Plus) Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Blue Shield of California 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Blue Shield of California Medicare / HMO  

 
2  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

BlueChoice Commercial/ POS  

 
2  

 
4  

 
2  COMMENDABLE  

BlueCross BlueShield of Western New York 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

BlueCross BlueShield of Western New York Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

BlueCross BlueShield of Western New York Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

BlueLincs HMO of Oklahoma Commercial/ HMO  branco branco branco SUSPENDED  

BlueShield of Northeastern New York 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

BlueShield of Northeastern New York Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

BlueShield of Northeastern New York Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Capital District Physicians' Health Plan, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Capital District Physicians' Health Plan, Inc. Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Capital District Physicians' Health Plan, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Capital Health Plan, Inc doing business as Capital 
Health Plan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Capital Health Plan, Inc doing business as Capital 
Health Plan Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Care Choices HMO Commercial/ HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CareFirst BlueChoice 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  
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Healthy 

Getting 
Better 

Living 
with 

Illness 

Accreditation 
Outcome 

CIGNA HealthCare Mid-Atlantic, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

CIGNA HealthCare of Arizona, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

CIGNA HealthCare of California, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Colorado 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Connecticut, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

CIGNA HealthCare of Delaware, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Florida, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Georgia, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

CIGNA HealthCare of Illinois, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Indiana, Inc 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Maine, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Massachusetts, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of New Hampshire, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of New Jersey, Inc.  
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

CIGNA HealthCare of New York, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

CIGNA HealthCare of North Carolina, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Ohio doing business as 
CIGNA HealthCare of Kansas/Missouri 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Ohio, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Pennsylvania, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of South Carolina, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of St. Louis, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Tennessee, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

CIGNA HealthCare of Texas, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

CIGNA HealthCare of Virginia, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  
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Cimarron Health Plan 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

Cimarron Health Plan Medicaid / HMO  

 
2  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

Community Health Group Medicaid / HMO  

 
3  

 
3  

 
4  COMMENDABLE  

Community Insurance Company doing business as 
Anthem Blue Cross and Blue Shield in Ohio 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Community Insurance Company doing business as 
Anthem Blue Cross and Blue Shield in Ohio Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

Companion HealthCare 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Compcare Health Services Insurance Corporation 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
2  

 
2  COMMENDABLE  

ConnectiCare of Massachusetts Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

ConnectiCare, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Coordinated Health Partners, Inc., doing business 
as BlueCHiP Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Coordinated Health Partners, Inc., doing business 
as BlueCHiP Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Coordinated Health Partners, Inc., doing business 
as BlueCHiP Medicare / HMO  

 
4  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

Coventry Health Care of Iowa, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Coventry Health Care of Iowa, Inc. Medicaid / HMO  

 
3  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

Dean Health Plan, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Empire BlueCross BlueShield 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Empire BlueCross BlueShield Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Excellus BlueCross BlueShield, Rochester Region 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Excellus BlueCross BlueShield, Rochester Region Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Excellus BlueCross BlueShield, Rochester Region Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Excellus Health Plan, Inc. doing business as 
Upstate HMO Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Fallon Community Health Plan 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Fallon Community Health Plan Medicare / HMO  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Family Health Plan, Inc. Commercial/ HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  
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Gateway Health Plan, Inc. Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Geisinger Health Plan 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

GHI HMO Select, Inc. doing business as GHI HMO 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

Grand Valley Health Plan, Inc. Commercial/ HMO  

 
3  

 
2  

 
3  EXCELLENT  

Group Health Cooperative Commercial/ HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Group Health Cooperative Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Group Health Cooperative of South Central 
Wisconsin Commercial/ HMO  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Harvard Pilgrim Health Care of New England (NH) 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Harvard Pilgrim Health Care of New England (NH) Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Harvard Pilgrim Health Care, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Harvard Pilgrim Health Care, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Health Alliance Medical Plans 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

Health Alliance Medical Plans Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Health Alliance Plan of Michigan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Health Alliance Plan of Michigan Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

Health First Health Plans, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
1  

 
0  COMMENDABLE  

Health First Health Plans, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
0  

 
1  COMMENDABLE  

Health Net of Arizona, Inc. Commercial/ HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Health Net of California 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Health Net of California Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

Health New England, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Health Options Inc. - North Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Health Options Inc. - South Commercial/ HMO  

 
3  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

Health Options Inc. - South Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

Health Partners of Philadelphia, Inc. Medicaid / HMO  

 
2  

 
4  

 
4  EXCELLENT  
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Health Plan Hawaii Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Health Plan of Michigan, Inc. Medicaid / HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Health Plan of Nevada, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
1  

 
3  

 
4  COMMENDABLE  

Health Plan of Nevada, Inc. Medicare / HMO  

 
2  

 
2  

 
2  COMMENDABLE  

HealthAmerica Pennsylvania, Inc./HealthAssurance 
Pennsylvania, Inc. 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HealthAmerica Pennsylvania, Inc./HealthAssurance 
Pennsylvania, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

HealthGuard of Lancaster, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HealthKeepers, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HealthKeepers, Inc. Medicaid / HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HealthPartners, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HealthPartners, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HealthPlus of Michigan, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HealthPlus of Michigan, Inc. Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HealthPlus of Michigan, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Highmark Blue Shield Commercial/ POS  branco branco branco SCHEDULED  

HIP Health Plan of New York 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
2  

 
3  COMMENDABLE  

HIP Health Plan of New York Medicaid / HMO  

 
3  

 
2  

 
3  COMMENDABLE  

HIP Health Plan of New York Medicare / HMO  

 
3  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

HMO Colorado 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HMO Illinois and Blue Advantage HMO Commercial/ HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

HMO Missouri, Inc. doing business as BlueCHOICE 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

HMO New Mexico, Inc. Commercial/ HMO  

 
2  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

HMO of Northeastern Pennslyvania, Inc. doing 
business as First Priority Health 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Horizon Healthcare of New Jersey, Inc. doing 
business as Horizon HMO Commercial/ HMO  

 
4  

 
3  

 
4  COMMENDABLE  

Humana Health Plan Inc. - Kansas City, Inc. Commercial/ HMO  

 
3  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  
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Humana Health Plan Inc. - Kansas City, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
2  

 
3  COMMENDABLE  

Humana Health Plan of Texas, Inc. Commercial/ HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Humana Health Plan, Inc. - Chicago Market Commercial/ HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Humana Health Plan, Inc. - Florida 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco SCHEDULED  

Humana Health Plan, Inc. - Florida Medicaid / HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Humana Health Plan, Inc. - Florida Medicare / HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Humana Health Plan, Inc. - Kentucky 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

Humana Healthplans of Ohio, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

IHC Health Plans 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Independent Health Association, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Independent Health Association, Inc. Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Independent Health Association, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Inland Empire Health Plan Medicaid / HMO  

 
3  

 
3  

 
4  COMMENDABLE  

John Deere Health Plan, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

John Deere Health Plan, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan Inc. - Southern 
California Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan Inc. - Southern 
California Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of Colorado Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of Colorado Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc. Commercial/ POS  

 
3  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of Hawaii, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of Hawaii, Inc. Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of Hawaii, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of Ohio Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  
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Kaiser Foundation Health Plan of Ohio Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 
States, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 
States, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest, 
Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest, 
Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. - Northern 
California Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. - Northern 
California Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Keystone Health Plan Central Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Keystone Health Plan Central Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Keystone Health Plan East, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

Keystone Health Plan East, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Keystone Health Plan West, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Keystone Health Plan West, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Keystone Mercy Health Plan Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Lovelace Sandia Health System, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Lovelace Sandia Health System, Inc. Medicaid / HMO  

 
2  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

Lovelace Sandia Health System, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
2  

 
3  EXCELLENT  

M Plan, Inc. Commercial/ HMO  branco branco branco SCHEDULED  

M-CARE, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

M-CARE, Inc. Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
2  EXCELLENT  

Maine Partners Health Plan 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
2  

 
3  EXCELLENT  

Matthew Thornton Health Plan, Inc., (a wholly 
owned subsidiary of Anthem Health Plans of NH, 
Inc.) d Commercial/ HMO  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

McLaren Health Plan Medicaid / HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

MD - Individual Practice Association, Inc. (M.D. IPA) 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Medica 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  
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Medica Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Medical Associates Clinic Health Plan of Wisconsin 
doing business as Medical Associates Health Plans 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Medical Associates Clinic Health Plan of Wisconsin 
doing business as Medical Associates Health Plans Medicare / HMO  

 
4  

 
1  

 
4  EXCELLENT  

Medical Associates Health Plan, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Medical Associates Health Plan, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
1  

 
4  EXCELLENT  

Medical Mutual of Ohio 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

MercyCare Insurance Company Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

MercyCare Insurance Company Commercial/ POS  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Midwest Health Plan, Inc. Medicaid / HMO  

 
1  

 
3  

 
2  COMMENDABLE  

Molina Healthcare of California Medicaid / HMO  

 
2  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

Molina Healthcare of Michigan Medicaid / HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Molina Healthcare of Utah Inc. Medicaid / HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Molina Healthcare of Washington, Inc. Medicaid / HMO  branco branco branco SCHEDULED  

MVP Health Care, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Neighborhood Health Partnership, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

Neighborhood Health Partnership, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Neighborhood Health Plan of Rhode Island Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Network Health Plan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Network Health Plan Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Ochsner Health Plan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Ochsner Health Plan Commercial/ POS  

 
2  

 
4  

 
2  COMMENDABLE  

Ochsner Health Plan Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

OmniCare Health Plan Commercial/ HMO  

 
0  

 
4  

 
1  ACCREDITED  

OmniCare Health Plan Medicaid / HMO  

 
1  

 
4  

 
2  COMMENDABLE  

Optima Health Insurance Company Commercial/ POS  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Optima Health Plan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

 
 
      



 146 

Health Plan Product Line/Product Staying 
Healthy 

Getting 
Better 

Living 
with 

Illness 

Accreditation 
Outcome 

Optima Health Plan Medicaid / HMO  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Optimum Choice, Inc.® 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

OSF Health Plans, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Oxford Health Plans (CT), Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Oxford Health Plans (CT), Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
3  

 
2  EXCELLENT  

Oxford Health Plans (NJ), Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Oxford Health Plans (NJ), Inc. Medicare / HMO  

 
1  

 
3  

 
2  COMMENDABLE  

Oxford Health Plans (NY), Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Oxford Health Plans (NY), Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

PacifiCare of Arizona, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

PacifiCare of Arizona, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

PacifiCare of California, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

PacifiCare of California, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

PacifiCare of Colorado, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

PacifiCare of Colorado, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

PacifiCare of Nevada, Inc. Commercial/ HMO  

 
2  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

PacifiCare of Nevada, Inc. Medicare / HMO  

 
2  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

PacifiCare of Oklahoma, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

PacifiCare of Oklahoma, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

PacifiCare of Oregon, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

PacifiCare of Oregon, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

PacifiCare of Texas, Inc. Commercial/ HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

PacifiCare of Texas, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
2  COMMENDABLE  

PacifiCare of Washington, Inc. Commercial/ HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  
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PacifiCare of Washington, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Paramount Care, Inc. doing business as Paramount 
Health Care Commercial/ HMO  

 
4  

 
1  

 
2  EXCELLENT  

Paramount Care, Inc. doing business as Paramount 
Health Care Medicaid / HMO  

 
3  

 
2  

 
2  COMMENDABLE  

Paramount Care, Inc. doing business as Paramount 
Health Care Medicare / HMO  

 
4  

 
1  

 
3  COMMENDABLE  

Peninsula Health Care, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Peninsula Health Care, Inc. Medicaid / HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

PersonalCare Insurance of Illinois, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Physicians Health Plan of Mid-Michigan 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Physicians Health Plan of Mid-Michigan Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

Physicians Health Plan of South Michigan Commercial/ HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Physicians Health Plan of South Michigan Commercial/ POS  branco branco branco SCHEDULED  

Physicians Health Plan of Southwest Michigan 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco SCHEDULED  

Physicians Health Plan of Southwest Michigan Medicaid / HMO  branco branco branco SCHEDULED  

Presbyterian Health Plan, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

Presbyterian Health Plan, Inc. Medicaid / HMO  

 
2  

 
3  

 
4  COMMENDABLE  

Presbyterian Health Plan, Inc. Medicare / HMO  

 
3  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

Priority Health Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Priority Health Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Priority Health Care, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Priority Health Care, Inc. Medicaid / HMO  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

QualChoice Health Plan, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

QualChoice Health Plan, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

Regence HMO Oregon 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

Regence HMO Oregon Medicare / HMO  

 
4  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

Rochester Area Health Maintenance Organization 
doing business as Preferred Care Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Rochester Area Health Maintenance Organization 
doing business as Preferred Care 

Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  
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Rockford Health Plans Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Scott and White Health Plan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Scott and White Health Plan Medicare / HMO  

 
4  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

Security Health Plan of Wisconsin, Inc Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Select Health of South Carolina, Inc. Medicaid / HMO  

 
2  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

Sentara Health Plan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Sioux Valley Health Plan Commercial/ HMO  

 
3  

 
2  

 
2  COMMENDABLE  

Sioux Valley Health Plan of Minnesota Commercial/ HMO  

 
4  

 
3  

 
2  COMMENDABLE  

Southern Health Services, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
1  

 
2  COMMENDABLE  

Southern Health Services, Inc. Medicaid / HMO  

 
2  

 
1  

 
0  COMMENDABLE  

SummaCare, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

SummaCare, Inc. Medicaid / HMO  

 
2  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

SummaCare, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
2  

 
4  EXCELLENT  

The Health Plan of the Upper Ohio Valley, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

The Health Plan of the Upper Ohio Valley, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
2  EXCELLENT  

The Wellness Plan Medicaid / HMO  

 
2  

 
3  

 
4  ACCREDITED  

Three Rivers Health Plans, Inc. Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Total Health Plan, Inc. doing business as Tufts 
Health Plan Commercial/ POS  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Touchpoint Health Plan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Tufts Associated Health Maintenance Organization, 
Inc., doing business as Tufts Health Plan Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Tufts Associated Health Maintenance Organization, 
Inc., doing business as Tufts Health Plan Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

UNICARE Health Plans of the Midwest, Inc. Commercial/ HMO  

 
3  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

United Healthcare in Arizona 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco SCHEDULED  

United HealthCare of Colorado, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
3  

 
4  EXCELLENT  
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Health Plan Product Line/Product Staying 
Healthy 

Getting 
Better 

Living 
with 

Illness 

Accreditation 
Outcome 

United Healthcare of New Jersey, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

UnitedHealthcare of Alabama, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco SCHEDULED  

UnitedHealthCare of Arkansas, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco SCHEDULED  

UnitedHealthCare of Georgia, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

UnitedHealthcare of Kentucky, Ltd. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

UnitedHealthcare of Louisiana, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco SCHEDULED  

UnitedHealthcare of Mississippi, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco SCHEDULED  

UnitedHealthCare of New England, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

UnitedHealthCare of New England, Inc. Medicaid / HMO  

 
4  

 
3  

 
3  EXCELLENT  

UnitedHealthCare of New England, Inc. Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

UnitedHealthcare of New York, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
2  

 
4  

 
3  COMMENDABLE  

UnitedHealthcare of North Carolina, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

UnitedHealthCare of Ohio, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

UnitedHealthCare of Tennessee, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco SCHEDULED  

UnitedHealthcare of Texas, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
3  EXCELLENT  

UnitedHealthcare of the Mid-Atlantic, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
3  

 
4  

 
4  COMMENDABLE  

UnitedHealthcare of the Midlands, Inc. Commercial/ HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

UnitedHealthCare of Wisconsin, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
2  

 
3  EXCELLENT  

Unity Health Plans Insurance Corporation 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Univera Healthcare, an Excellus Company 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Univera Healthcare, an Excellus Company Medicare / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Universal Care Commercial/ HMO  

 
3  

 
3  

 
3  COMMENDABLE  

University Health Care (UHC) doing business as 
Passport Health Plan (PHP) Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

UPMC Health Plan, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

UPMC Health Plan, Inc. Medicaid / HMO  

 
4  

 
4  

 
4  EXCELLENT  

Upper Peninsula Health Plan, Inc. Medicaid / HMO  branco branco branco SCHEDULED  
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Health Plan Product Line/Product Staying 
Healthy 

Getting 
Better 

Living 
with 

Illness 

Accreditation 
Outcome 

Vytra Health Plans  
Commercial/ HMO/POS 
Combined  branco branco branco IN PROCESS  

Wellmark Health Plan of Iowa, Inc. 
Commercial/ HMO/POS 
Combined  

 
4  

 
3  

 
4  EXCELLENT  

Western Health Advantage Commercial/ HMO  

 
2  

 
0  

 
1  COMMENDABLE  

Fonte: NCQA. Disponível em http://hprc.ncqa.org/index.asp. Acesso em 11/08/04 
Nota: dados trabalhados pela autora 
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APÊNDICE B – Homepages das 25 maiores operadoras e data do último acesso 
 
 

NOME FANTASIA HOMEPAGE 
Último 

acesso em 

BRADESCO SAÚDE www.bradescosaude.com.br  18/10/04 

SUL AMÉRICA www.sulamerica.com.br  18/10/04 

INTERMEDICA www.intermedica.com.br  24/10/04 

AMIL www.amil.com.br  24/10/04 

GEAP www.geap.com.br  24/10/04 

DIX-AMICO www.dixamico.com.br  25/10/04 

MEDIAL www.medial.com.br  25/10/04 

CASSI www.cassi.com.br  21/10/04 

UNIMED BH www.unimedbh.com.br  25/10/04 

UNIMED PAULISTANA www.unimedpaulistana.com.br  25/10/04 

UNIMED CAMPINAS www.unimedcps.com.br  18/10/04 

GOLDEN CROSS www.goldencross.com.br  25/10/04 

UNIMED CURITIBA www.unimedcuritiba.com.br  25/10/04 

SAMCIL www.samcil.com.br  25/10/04 

PORTO SEGURO www.porto-seguro.com.br  18/10/04 

HAPVIDA www.hapvida.com.br  25/10/04 

UNIMED RIO www.unimed-rio.com.br  25/10/04 

CENTRAL NACIONAL UNIMED http://www.centralnacionalunimed.com.br/  24/10/04 

UNIMED de FORTALEZA www.unimedfortaleza.com.br  25/10/04 

UNIMED VITORIA www.unimedvitoria.com.br  25/10/04 

INTERCLÍNICAS www.interclinicas.com.br  20/10/04 

AMESP http://www.amesp.com.br/index.php  24/10/04 

UNIMED de S. J. dos CAMPOS www.unimedsjc.com.br  25/10/04 

APPAI www.appai.org.br  25/10/04 

ASSIM http://www.assim.com.br/site2003/index.php  24/10/04 
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APÊNDICE C – Roteiro utilizado para as entrevistas 
 

 
ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 

Nome do entrevistado:           

Cargo do entrevistado:           

Definição: Programas ou ações de medicina preventiva são serviços preventivos, ou práticas 
preventivas, ou medidas preventivas oferecidos de maneira planejada e coordenada pela 
operadora para seus beneficiários. Estão relacionadas à promoção da saúde e à prevenção de 
doenças e de suas complicações. 
QUESTÕES: 
1) Qual é concepção de medicina preventiva adotada pela sua empresa? O que é? Para que 

serve? Quais os objetivos?  
2) Quais são os benefícios alcançados pelos programas de medicina preventiva: 

a. Do ponto de vista do beneficiário? 
b. Do ponto de vista da imagem da empresa / marketing? 
c. Do ponto de vista financeiro? 

3) Os programas e/ou ações de medicina preventiva integram o conjunto de serviços a que o 
beneficiário tem direito dentro do seu plano, ou são comercializados à parte? 

4) Há diferença na oferta de serviços preventivos de acordo com o plano? 
5) A elaboração e a execução dos programas são realizadas por equipe própria, ou por 

terceiros? Qual o perfil dos profissionais que atuam nos programas? 
6) Como surgiu a idéia de incorporar o uso de práticas preventivas? 
7) Quando foi implantada a primeira prática, e qual foi essa prática? 
8) Alguma prática foi descontinuada? Por quê? 
9) Pretende ampliar o conjunto de práticas preventivas? Por quê? 
10) Quais são as práticas disponíveis atualmente? 
11) Existe alguma forma de avaliação dos programas? Se existe, de que maneira ela é feita, 

isto é, como você sabe que os resultados esperados estão sendo atingidos? (O que se 
avalia?) 

a. Há acompanhamento de indicadores epidemiológicos? 
b. Há pesquisa de satisfação do usuário? 
c. Há mensuração de custos e de resultados financeiros? (ACE, ACB, ROI, etc...)? 

12) Os programas ou ações de medicina preventiva contribuem para a redução de custos? Em 
qual informação você se apóia para dar essa resposta? 

13) Os programas ou ações de medicina preventiva ajudam a vender os planos de saúde? Em 
qual informação você se apóia para dar essa resposta? 

14) Os programas ou ações de medicina preventiva contribuem para a fidelização do cliente, 
isto é, clientes que utilizam os serviços preventivos ficam mais tempo no plano, quando 
comparados aos clientes que não utilizam os serviços preventivos? Qual é a média de 
permanência dos beneficiários no plano? E qual é a média de permanência dos 
beneficiários que utilizam os serviços de medicina preventiva? 
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APÊNDICE D  - Questionário utilizado no estudo de casos 

QUESTIONÁRIO 

Nome do respondente:           

Cargo do respondente:           

1) SOBRE O PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS NA OPERADORA (Favor registrar a quantidade de 
beneficiários nas colunas correspondentes). 
�        
���������	
��������������������������������  

Plano novo (posterior à lei 9.656) Plano antigo (anterior 
à lei 9.656) Individual Coletivo Faixa etária 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
Total 

����������	�               

�
���������	�               

���������	�               

�����������	�               

�����������	�               

�����������	�               

���������	�               

������               
�        
�
�
����������������������������������	������������
������	���������	�

�����	���
��������������
�������� ���	�

��

Tabagismo     
Obesidade     
Dislipidemia     
Sedentarismo     
Stress     
Depressão     
HAS     
DM     
ASMA     
NEOPLASIAS     
ICC     
AVC     
Outras     
Quantidade total de beneficiários:  
�
�
�
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���������	
�������������������

!�������"�����
��������������
�������� ���	�

#�������$	����	�"�����"��	����"�����

�   
 

�  
 

�  
 

�   
 

�   
 

�   
 

������  
 

 

2) SOBRE AS PRÁTICAS DE MEDICINA PREVENTIVA 

Assinale quais práticas estão disponíveis: 

(     ) Folhetos de orientação  

(     ) Palestras educativas 

(     ) Orientações publicadas em site na Internet 

(     ) Vacinação de crianças 

(     ) Vacinação de adultos 

(     ) Screenings 

(     ) Gerenciamento de doenças crônicas 

(     ) Descontos em drogarias e academias de ginástica/esporte 

(     ) Outros. Especificar.          
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Assinale quais estratégias são utilizadas para estimular o uso de serviços preventivos, ou para 

aumentar a aderência / adesão dos beneficiários: 

(     ) Contato via telefone 

(     ) Contato via correio, e-mail, fax 

(     ) Incentivo financeiro (desconto na mensalidade, por exemplo) 

(     ) Outros. Especificar:           

 

CARACTERÍSTICAS DAS PRÁTICAS ASSINALADAS 

FOLHETOS DE ORIENTAÇÃO 

• Temas abordados:          

            

            

            

             

• Tiragem: quantidade de exemplares         

• Distribuição: (     ) correio (     ) fax (     ) jornal corporativo (     ) Outros. Especificar: 

           

• Freqüência: (     ) semanal (     ) quinzenal (     ) mensal (     ) trimestral (     ) anual  

• Público: (     ) geral (     ) específico. Caracterizar:      

            

            

            

             

• Tempo de existência do serviço:         
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PALESTRAS EDUCATIVAS 

• Temas abordados:          

            

            

            

             

• Freqüência: (     ) semanal (     ) quinzenal (     ) mensal (     ) trimestral (     ) anual 

• Público: (     ) geral (     ) específico. Caracterizar:      

            

            

            

            

             

• Média de participantes por palestra:         

• Tempo de existência do serviço:         

 

ORIENTAÇÕES PUBLICADAS EM SITE NA INTERNET 

• Temas abordados:          

            

            

            

         

• Freqüência de atualização:          

• Tempo de existência do serviço:         
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VACINAÇÃO DE CRIANÇAS 

• Cobertura geral (crianças vacinadas / população de crianças):    % 

• Doenças:           

             

• Tempo de existência do serviço:         

 

VACINAÇÃO DE ADULTOS 

• Cobertura geral (adultos vacinados / população de adultos):    % 

• Doenças:           

             

• Tempo de existência do serviço:         

 

SCREENINGS 

Nome do Screening Quantidade realizada por 
período (mês, ano, etc...) 

Tempo de existência do 
serviço 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Exemplo: “Dosagem de colesterol” – “10.000 exames por mês” 
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GERENCIAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS 

Nome da doença crônica Quantidade de beneficiários 
acompanhados 

Tempo de existência do 
serviço 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

• Critério de seleção das doenças crônicas:       
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DESCONTOS EM DROGARIAS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA/ESPORTE 

• Quantidade de beneficiários:          

• Critério de seleção (idade, presença de fatores de risco, doença crônica):   

            

            

            

             

• Tempo de existência do serviço:         

Outras informações pertinentes 
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APÊNDICE E – Dados coletados na pesquisa realizada na Internet 
 
 
Conteúdo educativo veiculado pelo site e por outras mídias 
 

Conteúdo educativo 
Operadora 

No site Em outras 
mídias 

Seguradora A SIM SIM 
Seguradora B NÃO NÃO 
Medicina de Grupo A SIM SIM 
Medicina de Grupo B NÃO SIM 
Autogestão A SIM NÃO 
Medicina de Grupo C SIM SIM 
Medicina de Grupo D SIM SIM 
Autogestão B SIM SIM 
Cooperativa A SIM SIM 
Cooperativa B SIM SIM 
Cooperativa C SIM SIM 
Medicina de Grupo E SIM NÃO 
Cooperativa D SIM NÃO 
Medicina de Grupo F SIM NÃO 
Seguradora C SIM NÃO 
Medicina de Grupo G SIM NÃO 
Cooperativa E NÃO NÃO 
Cooperativa F SIM SIM 
Cooperativa G SIM SIM 
Cooperativa H SIM SIM 
Medicina de Grupo H SIM SIM 
Medicina de Grupo I SIM SIM 
Cooperativa I SIM SIM 
Autogestão C SIM NÃO 
Medicina de Grupo J SIM NÃO 
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Palestras 
 

Operadora Palestras Público 
Seguradora A     

Seguradora B SIM Empresas contratantes 

Medicina de Grupo A SIM Geral 

Medicina de Grupo B SIM Pacientes crônicos 

Autogestão A SIM Idosos 

Medicina de Grupo C     

Medicina de Grupo D SIM Geral 

Autogestão B SIM Geral 

Cooperativa A 
SIM 

Gestantes e 
hipertensos 

Cooperativa B SIM Geral 

Cooperativa C SIM Idosos 

Medicina de Grupo E     

Cooperativa D     

Medicina de Grupo F SIM Geral 

Seguradora C SIM Geral 

Medicina de Grupo G SIM Geral 

Cooperativa E     

Cooperativa F SIM Empresas contratantes 

Cooperativa G     

Cooperativa H SIM Empresas contratantes 

Medicina de Grupo H SIM Empresas contratantes 

Medicina de Grupo I SIM Geral 

Cooperativa I     

Autogestão C     

Medicina de Grupo J     

 
 
Vacinação 
 

Vacinação 
Operadora 

Nome Público Custo 
adicional? 

Seguradora A "Programa de vacinação contra a gripe" empresas SIM 
Seguradora B "Programa de imunização do adulto" empresas SIM 
Medicina de Grupo A "Intervacina" empresas SIM 

"Campanha de vacinação contra gripe e pneumonia" idosos NÃO Cooperativa B 
"Campanha de vacinação contra gripe" empresas especial* 

Medicina de Grupo H Sem nome específico todos SIM 
Medicina de Grupo I "Campanha de vacinação nas empresas" empresas SIM 
*disponível em plano específico para empresas com mais de 1.000 funcionários 

 
 

Vacinação 
Operadora 

Doença alvo 

Seguradora A Gripe 
Seguradora B Gripe, rubéola, foco de epidemia 
Medicina de Grupo A Gripe, pneumonia, hepatite A e B, hemófilus B 

Gripe e pneumonia Cooperativa B 
Não divulgado 

Medicina de Grupo H Gripe 
Medicina de Grupo I Gripe, hepatite A, hepatite B, meningite, pneumonia e tétano 
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Detecção precoce 
 

Operadora Detecção 
precoce Público 

Seguradora A     

Seguradora B SIM Empresas contratantes 

Medicina de Grupo A SIM Idosos 

Medicina de Grupo B     

Autogestão A SIM Idosos 

Medicina de Grupo C     

Medicina de Grupo D SIM Empresas 

Autogestão B SIM Idosos 

Cooperativa A     

Cooperativa B SIM > 40 anos 

Cooperativa C     

Medicina de Grupo E     

Cooperativa D     

Medicina de Grupo F     

Seguradora C     

Medicina de Grupo G     

Cooperativa E     

Cooperativa F     

Cooperativa G     

Cooperativa H     

Medicina de Grupo H     

Medicina de Grupo I SIM Empresas contratantes 

Cooperativa I     

Autogestão C     

Medicina de Grupo J     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 163 

Programas de medicina preventiva 
 

Programas de medicina preventiva 

Operadora 
Geral* Grupos** Empresas*** Total de 

programas 

Seguradora A NÃO NÃO SIM 1 
Seguradora B NÃO NÃO SIM 1 
Medicina de Grupo A SIM SIM SIM 3 
Medicina de Grupo B NÃO SIM NÃO 1 
Autogestão A NÃO SIM NÃO 1 
Medicina de Grupo C NÃO NÃO SIM 1 
Medicina de Grupo D SIM NÃO SIM 2 
Autogestão B SIM SIM NÃO 2 
Cooperativa A NÃO SIM SIM 2 
Cooperativa B SIM SIM SIM 3 
Cooperativa C NÃO SIM SIM 2 
Medicina de Grupo E NÃO NÃO NÃO  0 
Cooperativa D NÃO NÃO NÃO  0 
Medicina de Grupo F SIM SIM NÃO 1 
Seguradora C NÃO NÃO NÃO  0 
Medicina de Grupo G SIM SIM SIM 3 
Cooperativa E NÃO NÃO NÃO  0 
Cooperativa F NÃO NÃO SIM 1 
Cooperativa G NÃO NÃO NÃO  0 
Cooperativa H NÃO NÃO SIM 1 
Medicina de Grupo H NÃO NÃO SIM 1 
Medicina de Grupo I SIM NÃO SIM 2 
Cooperativa I NÃO SIM NÃO 1 
Autogestão C NÃO NÃO NÃO  0 
Medicina de Grupo J NÃO NÃO NÃO  0 
*Geral: "Programas" destinados à população geral de beneficiários 
**Grupos: "Programas" destinados a grupos específicos de beneficiários (exceto empresa) 
***Empresa: "Programas" destinados a clientes empresa 
 
 
Programas de medicina preventiva para a população geral de beneficiários 
 

Operadora Nome do Programa 
Medicina de Grupo A "Qualivida" 
Medicina de Grupo D "Medicina Preventiva" 
Autogestão B "Estratégia Saúde da Família" 
Cooperativa B "Programa de Saúde Integral" 
Medicina de Grupo F "Medicina Preditiva" 
Medicina de Grupo G "Programa de Medicina Preventiva" 
Medicina de Grupo I "Pró-Vida" 
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Ações integrantes dos programas de medicina preventiva para a população geral de 
beneficiários 
 

Práticas integrantes 
Programas de gerenciamento Operadora 

Educação Vacinação Detecção precoce 
Doenças Casos 

Medicina de Grupo A SIM NÃO SIM SIM SIM 
Medicina de Grupo D SIM NÃO SIM SIM SIM 
Autogestão B SIM NÃO SIM SIM SIM 
Cooperativa B SIM NÃO SIM SIM NÃO 
Medicina de Grupo F SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
Medicina de Grupo G SIM insuficiente* insuficiente* SIM insuficiente* 
Medicina de Grupo I SIM NÃO SIM SIM SIM 
* As informações dispóníveis no site são insuficientes, não permitindo uma classificação adequada 
 
 
Programas de medicina preventiva para grupos específicos de beneficiários 
 

Operadora Nome do Programa Público alvo 
"Programa de qualidade de vida na terceira 
idade" 

Idosos 

"Programa de prevenção da AIDS" Portadores de AIDS 
"Programa de Saúde da Mulher" Gestantes e parturientes 

Medicina de Grupo A 

"Programa Materno-Infantil" Recém-nascidos, crianças e 
adolescentes 

Medicina de Grupo B "Total Care" Cardiopatas, hipertensos e 
diabéticos 

Autogestão A "Grupo da Terceira idade" Idosos 
"Plena idade" Idosos Autogestão B 
"Saúde mental" Portadores de doenças 

mentais 
"Grupo de gestantes" Gestantes 
"Grupo de hipertensos" Portadores de HAS 

Cooperativa A 

"Unibaby" Recém-nascidos 
Cooperativa B "Mais Saúde" Beneficiários com mais de 

40 anos 
Cooperativa C "Saúde Toda Vida" Beneficiários com mais de 

55 anos 
"Projeto Gestante" Gestante Medicina de Grupo F 
"Grupos de orientação terapêutica" Doenças crônicas 

Medicina de Grupo G "Programa de orientação ao parto e Incentivo 
ao Aleitamento materno" 

Gestantes 

Cooperativa I "Programa de terapia para a cessação do 
Fumar" 

Tabagistas 
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Ações integrantes dos programas de medicina preventiva para grupos específicos de 
beneficiários 
 

Práticas integrantes 
Educação Detecção precoce Operadora 

Orientações Palestras Divulgada? Doença alvo 

 SIM SIM Não divulgada 

SIM SIM   
SIM    

Medicina de Grupo A 

SIM*    
Medicina de Grupo B SIM SIM SIM DM 
Autogestão A SIM SIM SIM HAS e DM 

SIM  SIM HAS e DM Autogestão B 

SIM    
 SIM   
 SIM   

Cooperativa A 

SIM    
Cooperativa B 

SIM  SIM 
HAS, DM, 

dislipidemia e 
glaucoma 

Cooperativa C  SIM   
 SIM   Medicina de Grupo F 

 SIM   
Medicina de Grupo G SIM*    
Cooperativa I SIM**    

 
 
Programas de medicina preventiva para empresas cliente 
 

Operadora Nome do "Programa" 
Incluso no plano 

coletivo 
Seguradora A "Programa de Prevenção Juntos pela Saúde" especial* 
Seguradora B "Saúde Ativa" NÃO 
Medicina de Grupo A "Qualivida"# SIM 

Medicina de Grupo C 
"Parceria [nome da operadora] e [nome da 
organização parceira]" especial** 

Medicina de Grupo D "Medicina Preventiva"# SIM 
Cooperativa A "Promoção de saúde no local de trabalho" NÃO 
Cooperativa B "Risco Zero" especial*** 
Cooperativa C Sem nome específico SIM 
Medicina de Grupo G "Programa de recondicionamento físico" insuficiente 
Cooperativa F "Programa de medicina preventiva" NÃO 
Cooperativa H "Univida" SIM 
Medicina de Grupo H "Interprev" NÃO 

Medicina de Grupo I "Pró-Vida"# SIM 
# Programas disponíveis para todos os planos (individuais e coletivos), sem custo adicional 
*Exclusivo para empresas com mais de 100 funcionários 
**Exclusivo para empresas com menos de 50 funcionários 
***Exclusivo para empresas com mais de 1.000 funcionários 
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Ações integrantes dos programas de medicina preventiva para empresas cliente 
 

Ações integrantes 
Programas de 
gerenciamento Operadora 

Educação Vacinação Detecção 
precoce Doenças Casos 

Seguradora A SIM SIM* NÃO NÃO NÃO 
Seguradora B** SIM SIM* SIM SIM NÃO 
Medicina de Grupo A SIM SIM* SIM SIM SIM 
Medicina de Grupo D SIM NÃO SIM SIM SIM 
Cooperativa A SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
Cooperativa B SIM SIM NÃO SIM NÃO 
Cooperativa F SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
Cooperativa H SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
Medicina de Grupo H SIM SIM* SIM SIM NÃO 
Medicina de Grupo I SIM SIM* SIM SIM SIM 
* a vacinação não faz parte do programa, podendo ser contratada à parte, com custo adicional. 
** o programa consta de cinco serviços que podem ser contratados separadamente 
Nota: três operadoras não divulgaram as ações do programa 
 
 
Programas de Gerenciamento (Doenças e Casos) 
 

Programas de 
gerenciamento Operadora 

Doenças Casos 
Nome do(s) Programa(s) 

Seguradora B SIM1* NÃO "Gerenciamento de fatores de risco" 

Medicina de Grupo A SIM2 SIM2 
"PAP - Programa de apoio ao paciente 
crônico" e "CASE - Acompanhamento 
multidisciplinar de casos de alta complexidade" 

Medicina de Grupo B SIM3 NÃO "Programa de Prevenção do Diabetes" 

Autogestão A NÃO SIM "Programa de Gerenciamento de Casos 
(PGC)" 

Medicina de Grupo D SIM4 SIM4 "Disease management" e "Case Management" 
Autogestão B SIM5 SIM5 Conforme descrição das ações 
Cooperativa B SIM NÃO "Special care" 
Medicina de Grupo F NÃO SIM "Administração de casos" 
Seguradora C NÃO SIM "Gerenciamento de casos complexos" 

Medicina de Grupo G SIM6 NÃO "Acompanhamento de grupos com foco em 
doenças degenerativas" 

Medicina de Grupo H NÃO SIM* "Interação" 

Medicina de Grupo I SIM7 SIM7 
"Programa de atendimento multidisciplinar 
especializado (AME)" e "Gerenciamento 
Médico de doenças crônicas (GEDO)" 

1: Integra o "Saúde Ativa", disponível para empresas cliente, com custo adicional 
2: Integram o "Qualivida", disponível para todos os beneficiários 
3: Integram o "Total Care", disponível para grupos específicos de beneficiários 
4: Integram o programa de "Medicina Preventiva", disponível para todos os beneficiários 
5: Integram a "ESF", disponível para todos os beneficiários 
6: Integra o programa de "Medicina Preventiva", disponível para todos os beneficiários 
7: Integra o "Pró-Vida", disponível para todos os beneficiários 
* disponível para empresas cliente, com custo adicional 
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Ações preventivas na comunidade 
 

Práticas preventivas 
Operadora 

Nome da ação Educação Vacinação Detecção 
precoce 

Seguradora B "Saúde ocular" SIM   SIM 
"Palestras para a comunidade",  SIM   SIM 
"Programa de incentivo ao aleitamento materno",  SIM     
"Campanhas de prevenção de combate ao diabetes"  SIM   SIM 
"Projeto cultural - Educar para prevenir",  SIM     

Medicina de Grupo A 

"O Cordel e suas histórias - Medicina Preventiva"  SIM     
Medicina de Grupo B "Palestras gratuitas" SIM     
Autogestão A "Maturidade Saudável" SIM   SIM 
Medicina de Grupo D "Nossas crianças" SIM     

"Campanha contra a dengue" SIM     Autogestão B 
"Campanha nacional de vacinação do idoso"   SIM   
"Campanha de combate à dengue" SIM     Cooperativa A 
"Campanha de prevenção do câncer de mama" SIM     
"Gol de cidadania pelos direitos da mulher" SIM     
"Gol de cidadania pelos direitos da mulher" SIM     
"Dia de fazer a diferença" SIM     

Cooperativa B 

"Campanha de vacinação contra a gripe"   SIM   
Cooperativa C "Manhãs de promoção da saúde" SIM   SIM 

"Doutor Ônibus" SIM   SIM Cooperativa D 
"Sua Saúde vale Ouro" SIM     

Medicina de Grupo F "Ciclo de Palestras" SIM     
Medicina de Grupo G "Projeto Ilhas" N/D     
Cooperativa E "Oi Novos Urbanos" SIM     

"Saúde em Dia" SIM   SIM Cooperativa G 
"Combate ao fumo" SIM   SIM 
"Projeto Univida nas Escolas" SIM   SIM Cooperativa H 
“Campanha de Vacinação”   SIM   

Medicina de Grupo H "Casa da solidariedade" N/D     
Medicina de Grupo I "Programa [nome da operadora]  cidadã" SIM     

"Campanha de prevenção e de orientação à asma" SIM     Cooperativa I 
"Agita Galera" SIM     

 
 
Doenças rastreadas nas ações de detecção precoce destinadas à comunidade 
 

Operadora Nome da ação Doença rastreada 
Seguradora B "Saúde ocular" doença ocular 

"Palestras para a comunidade",  DM Medicina de Grupo A 
"Campanhas de prevenção de combate ao diabetes"  DM 

Autogestão A "Maturidade Saudável" HAS e DM 

Cooperativa C "Manhãs de promoção da saúde" 
HAS, DM, e doenças 
bucais 

Cooperativa D "Doutor Ônibus" HAS e DM 
"Saúde em Dia" HAS e DM Cooperativa G 
"Combate ao fumo" HAS e DM 

Cooperativa H "Projeto Univida nas Escolas" audiometria 
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Descontos em drogarias 
 

Operadora 
Descontos em 

drogaria 
Seguradora A SIM 
Seguradora B SIM 
Medicina de Grupo A SIM 
Medicina de Grupo B SIM 
Autogestão A SIM 
Medicina de Grupo C SIM 
Cooperativa A SIM 
Cooperativa B SIM 
Medicina de Grupo E SIM 
Cooperativa D SIM 
Seguradora C SIM 
Cooperativa E SIM 
Cooperativa F SIM 
Cooperativa G SIM 
Cooperativa H SIM 
Medicina de Grupo H SIM 
Cooperativa I SIM 
Medicina de Grupo J SIM 
 
Conteúdo relacionado à medicina preventiva na página inicial 
 

Operadora 

Conteúdo 
relacionado à 

medicina preventiva 
na página inicial 

Seguradora A NÃO 
Seguradora B NÃO 
Medicina de Grupo A NÃO 
Medicina de Grupo B NÃO 
Autogestão A NÃO 
Medicina de Grupo C SIM 
Medicina de Grupo D SIM 
Autogestão B SIM 
Cooperativa A SIM 
Cooperativa B SIM 
Cooperativa C SIM 
Medicina de Grupo E SIM 
Cooperativa D SIM 
Medicina de Grupo F NÃO 
Seguradora C SIM 
Medicina de Grupo G SIM 
Cooperativa E NÃO 
Cooperativa F NÃO 
Cooperativa G SIM 
Cooperativa H SIM 
Medicina de Grupo H SIM 
Medicina de Grupo I SIM 
Cooperativa I SIM 
Autogestão C SIM 
Medicina de Grupo J SIM 



 169 

Assistência domiciliar 
 

Operadora Assistência 
domiciliar 

Cooperativa B SIM 
Cooperativa C SIM 
Medicina de Grupo F SIM 
Cooperativa F SIM 
Cooperativa G SIM 
Cooperativa H SIM 
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ANEXO A – O dilema do prisioneiro 
 
Disponível em http://www.managedcaremag.com/archives/0109/0109.ethics.html. 
Acesso em 20/08/04 

 

The Prisoner's Dilemma was originally proposed in 1950 by Flood and Drescher, and 

restated by Albert Tucker in 1951. It can be presented in a form like this: 

The police arrest two criminals. The prosecutor puts them in separate rooms and offers each 

this bargain: "If you confess and give evidence against your partner, you will go free, and 

your partner will be sentenced to five years in jail. If both you and your partner confess, you 

will each be sentenced to two years. If neither of you confesses, there is enough evidence to 

convict you both for one year." 

What is the "smart" thing to do if I'm the prisoner? By simple computation of the logic 

matrix, there is one clearly best strategy: Confess. Surprising? Here's the proof. 

If my partner confesses, I have two alternatives: Confess and go to jail for two years, or be 

silent and go to jail for five years. If my partner is silent, I have two alternatives: Confess and 

go free, or be silent and go to jail for one year. 

In either case, confessing yields the better outcome. It is crucial to see that this isn't the 

optimal outcome, which only occurs in the least probable scenario when both criminals act 

against their own logical interests. In the real world, the probable thing is what is going to 

occur most of the time. 
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ANEXO B – “Seminário Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças na Saúde 
Suplementar”, promovido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
 
Disponível em: <www.ans.gov.br> 
Acesso em: 22/10/04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


