FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO
GRADUAÇÃO EM DIREITO

VICTORIA HENRIQUES DE ARAÚJO

HEALTHTECH REVOLUTION: um panorama de cases mundiais e a dificuldade de
entrada no Brasil

Rio de Janeiro, dezembro/2019

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO
GRADUAÇÃO EM DIREITO

VICTORIA HENRIQUES DE ARAÚJO

HEALTHTECH REVOLUTION: um panorama de cases mundiais e a dificuldade de
entrada no Brasil

Trabalho
orientação

de
do

Conclusão
professor

de

Curso,

Carlos

sob

a

Ragazzo,

apresentado à FGV DIREITO RIO como requisito
para obtenção do grau de bacharel em Direito.

Rio de Janeiro, dezembro/2019

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO
GRADUAÇÃO EM DIREITO
HEALTHTECH REVOLUTION: um panorama de cases mundiais e a dificuldade de
entrada no Brasil

Elaborado por VICTORIA HENRIQUES DE ARAÚJO

Trabalho

de

orientação

do

Conclusão
professor

de

Curso,

Carlos

sob

a

Ragazzo,

apresentado à FGV DIREITO RIO como requisito
para obtenção do grau de bacharel em Direito.

Comissão Examinadora:
Nome do Orientador: Carlos Ragazzo
Nome do Examinador 1: Patrícia Sampaio
Nome do Examinador 2: Leandro Molhano

Assinaturas:

________________________________________________________
Carlos Ragazzo (Professor Orientador)

________________________________________________________
Patrícia Sampaio (Examinador 1)

________________________________________________________
Leandro Molhano (Examinador 2)

Nota final:__________________________________

Rio de Janeiro, ________ de ________________ de 2019.

“Don’t fear intelligent machines. Work with them.”
-

Garry Kasparov

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto apresentar avanços tecnológicos capazes de trazer
maior eficiência para o setor de saúde, com grandes cases de sucesso nos Estados Unidos
e na China, e contrastar com a dificuldade regulatória de entrada de avanços semelhantes
no setor de saúde do Brasil. Para tanto, será apresentada a realidade brasileira de
prestação de serviços de saúde e barreiras legais e físicas para implementação destes
avanços, buscando levar o leitor a responder à seguinte pergunta: como a falta de
concorrência no mercado de saúde brasileiro poderia estar atrasando a regulamentação do
uso de novas tecnologias e trazendo melhores resultados para o setor? A hipótese aqui
estudada é de que existem barreiras legais à entrada de aplicativos de prestação de serviço
de saúde no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros setores, como educação,
aluguel de imóveis e meios de transporte, e que a flexibilização dessas barreiras poderia
ser benéfica para todos do setor: cidadãos, beneficiários, prestadores de serviço e
operadoras.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Saúde Brasileiro. Plano de Saúde. Telemedicina. Lei
Geral de Proteção de Dados. Healthtech. WeDoctor. Oscar Health. Lei Nº 9.656/1998.

ABSTRACT

This paper aims to analyze healthtechs - with great success cases in the United States of
America and China - capable of bringing more efficiency to the health sector, and contrast
it to the difficulty of having similar advances entering this sector in Brazil. To this end, it will
be presented the Brazilian reality of health service delivery, and its legal and physical
challenges for the adoption of these new technologies. The main goal is to guide the reader
to answer the following question: How could the anti-competitive health market in Brazil be
delaying the regulation of new technologies and bringing better results to all those involved
in the sector? The hypothesis studied here is that there are legal barriers to the entry of
healthcare applications in Brazil - unlike other sectors such as education, property rental,
and transportation – and that easing these barriers could be beneficial for citizens,
beneficiaries, service providers and operators.

KEYWORDS: Brazilian Health System. Health Plans. Telemedicine. General Data
Protection Rule. Healthtechs. WeDoctor. Oscar Health. Law Nº. 9.656/1998.
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INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil garante a saúde como direito de
todos e dever do Estado1. Vislumbrando atender as demandas da sociedade é que foi
criado o Sistema Único de Saúde (“SUS”), de acesso universal e gratuito a todo cidadão
brasileiro.2 Ocorre que, evidentemente, um país com população de 210.680.111 habitantes 3
e recursos finitos, não seria capaz de prover assistência à saúde a todos seus cidadãos de
forma gratuita.
Buscando aumentar esse acesso à saúde é que se viu necessário a implementação
de uma Saúde Suplementar, de modo a complementar os serviços já oferecidos pelo
governo, gerando acesso a uma parcela maior da população. Nesse sentido, o setor passou
a ser dividido entre público, representado pelo SUS, e privado, representado pelas clínicas
e hospitais privados.
A rede disponibilizada de Saúde Suplementar é regulada pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (“ANS”) e trabalha com a oferta de planos de saúde, por parte das
operadoras, para que cidadãos possam ter, em tese, um melhor custo-benefício para
tratamentos em hospitais privados, por meio do pagamento de mensalidades. 4 Para ilustrar,
pesquisas realizadas entre 2003 e 2013 mostram que o gasto total com saúde ao longo
destes anos foi de 37,5% no Brasil, sendo apenas 8,7% deste valor gasto com saúde
pública.5 Esses dados apresentados mostram como, apesar de independentes, o setor
público e o privado são complementares e essenciais.
O setor público, muitas vezes, é mal gerido, com poucos recursos e grandes filas. 6
Aqueles que podem, então, buscam por uma segurança na prestação do serviço de saúde

1

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal, 1988.
2
ALVES, Sandro Leal. Fundamentos, regulação e desafios da saúde suplementar no Brasil. Rio de Janeiro:
Funenseg, 2015, p. 38.
3 INSTITUTO BRASILEIRO E GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. População do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE,
2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao//. Acesso em: 30 nov. 2019.
4
ALVES, Sandro Leal. Fundamentos, regulação e desafios da saúde suplementar no Brasil. Rio de Janeiro:
Funenseg, 2015, p. 41.
5
ALVES, Sandro Leal. Fundamentos, regulação e desafios da saúde suplementar no Brasil. Rio de Janeiro:
Funenseg, 2015, p. 37.
6
MARCAR consulta com especialista é o maior problema no SUS, diz pesquisa. G1.com, Rio de Janeiro, 27
jun. 2018. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/06/marcar-consulta-comespecialista-e-o-maior-problema-no-sus-diz-pesquisa.html. Acesso em: 30 nov. 2019.
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por meio da contratação de planos de saúde7. Nesse sentido, os que optam pelo setor
privado almejam um rápido atendimento e de qualidade.
O cenário atual do setor privado, no entanto, é de extrema ineficiência com baixa
produtividade, fraudes, filas, e aumento de custos. As despesas assistenciais estão cada
vez mais onerosas8. E mais, por se tratar de setor de difícil sustentabilidade, sem grandes
incentivos para entrada de novos agentes, há falta de competição no mercado de saúde
brasileiro, de modo que hospitais e operadoras que conseguem se fixar, acabam por
controlar de certo modo as rédeas do mercado de acordo com suas escolhas e
flexibilizações9.
Consequentemente, a ineficiência do setor privado acaba por afogar ainda mais o
setor público e faz-se necessário analisar em que medida novas condições de modelo de
negócio de saúde são viáveis no país.
Há novos modelos de negócio surgindo em todo o mundo e neste trabalho
pretendemos analisar se esses novos modelos seriam capazes de incentivar uma maior
produtividade do setor de saúde brasileiro. Assim, serão apresentados avanços
tecnológicos capazes de trazer maior eficiência para o setor de saúde, mais
especificamente por meio da utilização de healthtechs10.
Para ilustrar, será detalhado o funcionamento de aplicativos de saúde de grandes
cases reconhecidos globalmente: a chinesa WeDoctor e a americana Oscar Health.
Abordaremos possíveis benefícios da permissão de utilização de aplicativos
celulares para a prestação de serviço de saúde de forma segura, e contrastaremos com as
barreiras regulatórias e físicas que freiam essa entrada no Brasil.
A hipótese aqui estudada é de que existem barreiras legais à entrada de aplicativos
de prestação de serviço de saúde no país, diferentemente do que ocorre em outros setores,

7

INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Estudos especiais. Pesquisa IESS/IBOPE 2015.
São Paulo: IESS, 2015. Disponível em: https://www.iess.org.br/?p=publicacoes&id=730&id_tipo=15#.VZF
wr_lViko. Acesso em: 30 nov. 2019.
8
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS limita em 7,35% o reajuste de planos de saúde
individuais ou familiares. Rio de Janeiro: ANS, 2019a. Disponível em: http://www.ans.gov.br/aans/noticiasans/consumidor/5080-ans-limita-em-o-reajuste-de-planos-de-saude-individuais-ou-familiares. Acesso em: 30
nov. 2019.
9
COLLUCCI, Cláudia. Amil descredenciará hospitais sem indicadores bons de performance. Folha de São
Paulo, São Paulo, 2 maio 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/05/amildescredenciara-hospitais-sem-indicadores-bons-de-performance.shtml. Acesso em: 30 nov. 2019.
10
Healthtechs são empresas de saúde que utilizam de tecnologia para prestação de serviço. Este termo em
inglês é a junção da palavra saúde com a palavra tecnologia. O maior exemplo de uma healthtech são
aplicativos de saúde.
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como educação, aluguel de imóveis e meios de transporte, e que a flexibilização dessas
barreiras poderia ser benéfica para todos da cadeia: cidadãos, beneficiários, prestadores
de serviço e operadoras.
Tamanha relevância e atualidade do tema que no mês de outubro deste ano foi
publicada, pela Federação Nacional de Saúde Suplementar (“FenaSaúde”), a agenda “Mais
Saúde” almejando modificações e flexibilizações no setor de saúde suplementar pela
inviabilidade de continuar com as mesmas diretrizes de 1998, ano em que a Lei de Planos
de Saúde (“Lei 9.656/98”)11 foi publicada.
Nessa perspectiva, aqui se busca mais do que responder um problema de pesquisa,
fazer o leitor se questionar se a falta de concorrência no mercado de saúde brasileiro não
estaria atrasando a regulamentação do uso de novas tecnologias e impedindo o alcance
de melhores resultados para o setor de saúde. Desse modo, o objetivo final do trabalho
apresentado é avaliar até que ponto esses novos modelos de negócio no setor de saúde,
as healthtechs, poderiam reverter o cenário atual, trazendo maior eficiência para todos da
cadeia.
Por fim, além da apresentação de casos de healthtechs de sucesso nos Estados
Unidos e na China, serão trazidas algumas movimentações nessa mesma direção
realizadas no Brasil recentemente.
Assim, busca-se compreender em que pé estamos e em que direção podemos
caminhar, a fim de buscar instrumentos para melhoria da prestação de serviços de saúde
no Brasil, aumentando a transparência e eficiência com uma maior qualidade dos serviços,
e aumento de competitividade no mercado.

11

BRASIL. Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1998.

11

1

O BRASIL ATUAL: EM QUE MEDIDA NOVAS CONDIÇÕES DE MODELOS DE
NEGÓCIO SÃO VIÁVEIS PARA O SETOR DE SAÚDE NO PAÍS?

1.1

Panorama da atualidade
As operadoras almejam trazer segurança para seus clientes com a oferta de planos

de saúde, para que não se faça necessário que beneficiários tenham de passar pelas
dificuldades e riscos da saúde pública. Apesar do plano de saúde ser o terceiro maior
desejo do brasileiro12, nem todos conseguem obtê-lo.
Pesquisas mostram também que o aumento do desemprego afetou esse cenário.
Em dezembro de 2015 a taxa de desemprego no país era de 17,4%, e a taxa de cobertura
por planos privados de saúde no Brasil era de 25,6% em planos privados de assistência
médica com ou sem odontologia.13 Já em setembro de 2019, a taxa de desemprego subiu
para 24,8% e a mesma categoria de beneficiários caiu para 24,2%, o que mostra que há
uma relação direta entre o desemprego e o acesso a planos de saúde no país.1415 No
entanto, tamanha a prioridade por planos de saúde que pesquisa mostra que no mesmo
período em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”) registrou recuo de
desempregados, o mercado de planos médico-hospitalares avançou em pouco tempo.16
O setor privado de saúde no país é diretamente afetado pela escala de preços de
procedimentos e planos de saúde cada vez mais alta17, concomitantemente com a baixa

12

INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Estudos especiais. Pesquisa IESS/IBOPE 2015.
São
Paulo:
IESS,
2015.
Disponível
em:
https://www.iess.org.br/?p=publicacoes&id=730&id_tipo=15#.VZFwr_lViko. Acesso em: 30 nov. 2019.
13
LAMEIRA, Maria Andreia et al. Mercado de Trabalho. Carta de Conjuntura, n. 43, seção VIII, P. 1-26, 2.
Trim.
2019.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/190618_cc_43_mercado_de_trabalho.pdf
Acesso em: 30 nov. 2019.
14
LAMEIRA, Maria Andreia et al. Mercado de Trabalho. Carta de Conjuntura, n. 43, seção VIII, P. 1-26, 2.
Trim.
2019.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/190618_cc_43_mercado_de_trabalho.pdf
Acesso em: 30 nov. 2019.
15
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Dados Gerais: Beneficiários de planos privados de
saúde, por cobertura assistencial (Brasil – 2009-2019). Rio de Janeiro: ANS, 2019b. Disponível em:
http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais. Acesso em: 30 nov. 2019.
16
INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Planos de saúde crescem em linha com recuo
do desemprego. São Paulo: IESS, 2019. Disponível em: https://www.iess.org.br/?p=blog&&id=957. Acesso
em: 30 nov. 2019.
17
GOITIA, Vladimir. Custo de plano de saúde empresarial deve subir 4 vezes mais que inflação. Uol.com,
São Paulo, 22 maio 2019. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/22/aumentoplanos-de-saude-corporativos.htm. Acesso em: 30 nov. 2019.
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competitividade do setor que não gera qualquer incentivo para redução de custos.18 Desse
modo, tem-se um constante desafio na sustentabilidade deste setor no país.
Pesquisas mostram que o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa
de vida vêm alterando a pirâmide etária do país, e consequentemente trazendo uma
transição epidemiológica.19 Assim, em cenário que antes se tinha uma alta incidência de
doenças infectocontagiosas, hoje se alterou para doenças crônico-degenerativas, como
diabetes e hipertensão arterial, que demandam acompanhamento a longo prazo.20
No Brasil, até 2050, as doenças crônico-degenerativas acarretarão aumento de
gastos em relação ao PIB de aproximadamente 30%. Também, em 2050 se espera que
60% da população brasileira tenham mais de 45 anos. Evidente que essa mudança da
pirâmide etária é um grande desafio que o setor de saúde terá que enfrentar ao longo dos
próximos anos, mas que já vem impactando desde já.21 22
Para entender a pertinência dessa informação, principalmente no que diz respeito
aos planos de saúde individuais, deve-se saber que no Brasil o risco é compartilhado entre
as diferentes faixas etárias de beneficiários. Ainda, é vedado pela legislação a
discriminação em relação à idade do consumidor.
No entanto, é evidente que aqueles que em 1998 eram considerados idosos com 60
anos, conforme o Estatuto do Idoso23 e a Lei dos Planos de Saúde, e representavam
apenas 8% da população do país, hoje não são mais vistos do mesmo modo, dado que
essa mesma faixa etária alcança atualmente 13,4% da população e em 2038 deve chegar
a 22,4%.24

18

FUSÕES, aquisições e vertificalização: as novas tendências no mercado da saúde. Setor Saúde: Gestão
e qualidade, Porto Alegre, 27 ago. 2019. Disponível em: https://setorsaude.com.br/fusoes-aquisicoes-everticalizacao-as-novas-tendencias-no-mercado-da-saude/. Acesso em: 30 nov. 2019.
19
INSTITUTO BRASILEIRO E GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Tábuas Completas de Mortalidade. Rio de
Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuascompletas-de-mortalidade.html?=&t=resultados. Acesso em: 30 nov. 2019.
20 ALVES, Sandro Leal. Fundamentos, regulação e desafios da saúde suplementar no Brasil. Rio de
Janeiro: Funenseg, 2015, p. 159.
21
ALVES, Sandro Leal. Fundamentos, regulação e desafios da saúde suplementar no Brasil. Rio de Janeiro:
Funenseg, 2015, p. 161.
22
INSTITUTO BRASILEIRO E GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. População do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE,
2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao//. Acesso em: 30 nov. 2019.
23
Lei 10.741/2003, artigo 15 § 3 “É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de
valores diferenciados em razão da idade”. Ver: BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2003.
24
FENASAÚDE. Uma nova saúde suplementar para mais brasileiros. S.l.: Fenasaúde, 2019, p. 17.
Disponível
em:
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Como apresentado acima, os altos reajustes dificultaram para que beneficiários
adquirissem planos e para que operadoras conseguissem mantê-los. Tanto é necessária
essa modificação para se adaptar à época atual que a reforma da previdência está
ocorrendo no país25, visto ter se notado a insustentabilidade do setor se continuasse se
pautando por normativas desatualizadas, não mais condizentes com a realidade do país.
A saúde suplementar hoje tem como base o mutualismo, onde há solidariedade entre
beneficiários para que os mais jovens subsidiem os mais velhos. O que parecia ser viável
em 1998 hoje se torna um problema pelo envelhecimento populacional que tornará o
sistema mais oneroso e consequentemente insustentável.26
Assim, quando falando de planos de saúde individuais, evidente que essa alteração
na pirâmide etária atrelada ao compartilhamento de risco existente na legislação brasileira,
fará com que os custos desse serviço fiquem cada vez mais onerosos e consequentemente
inviáveis aos beneficiários. O aumento do desemprego nos últimos anos combinado com
os altos reajustes e o envelhecimento populacional fez com que o número de beneficiários
de planos individuais caísse para menos de 20%, por serem inviáveis às operadoras.2728
E mais, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”) enquanto
a inflação anual do país foi de 3,75%, o reajuste dos planos individuais foi de 7,35% e dos
coletivos aproximadamente 20%. Mas, enquanto os empresariais cresceram, os individuais
diminuíram, de modo que o cenário apresentado pode ser consequência do excesso de

http://fenasaude.org.br/data/files/8D/05/45/98/FA22E6106C32BAD63A8AA8A8/dupla_Uma%20nova%20sau
de%20suplementar%20para%20mais%20brasileiros_web_spread_03.pdf. Acesso em: 30 nov. 2019.
25
REFORMA da Previdência: entenda a proposta aprovada, ponto a ponto. G1.com, Rio de Janeiro, 22 out.
2019. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/22/reforma-da-previdencia-entendaponto-a-ponto-a-proposta-aprovada-em-2o-turno-no-senado.ghtml. Acesso em: 30 nov. 2019.
26
MIRANDA, Gabriella Morais Duarte; MENDES, Antonio da Cruz Gouveia; SILVA, Ana Lucia Andrade da. O
envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais atuais e futuras. Revista Brasileira
de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 507-519, maio/jun., 2016. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n3/1809-9823-rbgg-19-03-00507.pdf. Acesso em: 30 nov. 2019.
27
FENASAÚDE. Uma nova saúde suplementar para mais brasileiros. S.l.: Fenasaúde, 2019, p. 19.
Disponível
em:
http://fenasaude.org.br/data/files/8D/05/45/98/FA22E6106C32BAD63A8AA8A8/dupla_Uma%20nova%20sau
de%20suplementar%20para%20mais%20brasileiros_web_spread_03.pdf. Acesso em: 30 nov. 2019.
28
CARDIM, Maria Eduarda. Entidades e parlamentares pressionam por nova lei dos planos de saúde. Correio
Brasília,
11
nov.
2019.
Disponível
em:
Brasiliense,
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/11/11/internas_economia,805404/entidade
s-e-parlamentares-pressionam-por-nova-lei-dos-planos-de-saude.shtmll. Acesso em: 30 nov. 2019.
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regulamentação nos primeiros, que não tem a possibilidade de negociação e barganha dos
outros.2930
Ainda, há uma crescente demanda por ações judiciais em saúde, que evidencia a
insatisfação com a prestação desse serviço no país. Pesquisa do Instituto de Ensino e
Pesquisa (“Insper”), a pedido do Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”), mostrou que a
judicialização de saúde cresceu 130% entre os anos de 2008 e 2017.31 A mesma pesquisa
também identificou que na maioria das decisões o interesse do beneficiário é o que
prevalece, o que pode não ser o melhor cenário para a sustentabilidade econômicofinanceira das operadoras.
Para mais, o setor de saúde público é diretamente afetado pela prestação de
serviços do setor privado, de modo que a inevitável exclusão de beneficiários de planos de
saúde32, acaba por onerar ainda mais o setor público, prejudicando aqueles que realmente
não tem qualquer condição de arcar com serviços de saúde privados.
Outro grande movimento que ocorreu em 2019 foi em relação ao modelo de
remuneração de procedimentos de saúde. Atualmente, na maioria dos hospitais, é adotado
o fee for service. No entanto, pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar
(“IESS”) mostrou que aproximadamente 19% dos gastos assistenciais de saúde
suplementar no país são advindos de desperdícios e fraudes, o que nos leva a questionar
se o modelo adotado atualmente seria ideal.33
A alternativa sugerida pela própria ANS é a Remuneração Baseada em Valor.34 Esta
consiste em pagar pelo procedimento de acordo com o valor gerado ao paciente, ou seja,

29
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nov. 2019.
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31
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e propostas de solução. Brasília: INSPER; CNJ, 2019, p. 46. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf. Acesso em: 30 nov. 2019.
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http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais. Acesso em: 30 nov. 2019.
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o desempenho dos prestadores para cuidado com a enfermidade acometida. O intuito é
gerar a desospitalização, de modo que o hospital ganhe mais dinheiro por ter o paciente
internado por menos tempo, e não ao contrário.35 Por outro lado, nesses casos há
preocupação do acompanhamento após alta hospitalar, visto que este não deve ser
liberado sem a certeza de que está em condições seguras. Nesse sentido, o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz adotou tabela fixa de valor por procedimentos médicos. 36
Ocorre que, para tanto, deve haver cooperação entre operadoras, hospitais e
médicos. Para ilustrar a dificuldade de implementação, temos o caso da Amil, maior
operadora de saúde suplementar no Brasil, que recentemente descredenciou 17
hospitais.37
Como abordado acima, o setor de saúde suplementar passa por algumas
dificuldades e tem se manifestado para, em conjunto com a população, propor mudanças
na legislação, a fim de aumentar o número de beneficiários de planos individuais,
expandindo o alcance desse serviço à população.38
Tais dificuldades mostram que atualmente no Brasil tem-se um sistema de saúde
insustentável que exige reformas benéficas a longo prazo. Nesse sentido, é interessante
haver uma reestruturação no setor de saúde brasileiro, de modo a buscar por maneiras
alternativas de trazer maior eficiência para o sistema, com a utilização de modelos
alternativos de negócio que sejam menos custosos para o consumidor final, de forma a
aumentar o acesso a serviços de saúde de qualidade para parte da população brasileira.
Ainda, não se deve buscar apenas a mudança nos números do setor, mas também
na ampliação de possibilidade de atendimentos e tratamentos à população, se beneficiando
do avanço da tecnologia.

http://www.ans.gov.br/images/Guia__Modelos_de_Remunera%C3%A7%C3%A3o_Baseados_em_Valor.pdf Acesso em: 30 nov. 2019.
35
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86, 87.
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2019. Disponível em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/10/01/oswaldo-cruz-vai-ampliar-hospitalcom-tabela-fixa.ghtml Acesso em: 30 nov. 2019.
37
CASEMIRO, Luciana. Entenda como os planos de saúde pagam hospitais, clínicas e médicos. O
Globo.com, Rio de Janeiro, 03 maio 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/entendacomo-os-planos-de-saude-pagam-hospitais-clinicas-medicos-23638768. Acesso em: 30 nov. 2019.
38 FENASAÚDE. Uma nova saúde suplementar para mais brasileiros. S.l.: Fenasaúde, 2019. Disponível
em:
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de%20suplementar%20para%20mais%20brasileiros_web_spread_03.pdf. Acesso em: 30 nov. 2019.
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1.2

Novas entradas em outros setores e a dificuldade atrelada à baixa competição
do setor de saúde
O avanço da tecnologia foi capaz de modificar a prestação de serviço em diversos

setores, como meios de transportes com Uber, aluguel de imóveis com AirBnb, meios de
pagamento com as FinTechs, entretenimento com a Netflix, e educação com diversas
plataformas virtuais como a edX.39 Todos eles com benefícios não apenas para
consumidores, mas para todas as partes envolvidas na cadeia.
A mudança do físico para o digital trouxe facilidade de acesso, desburocratização,
aumento da concorrência, eliminação de altos custos desnecessários, economia de tempo,
entre outros que mostram que essa tecnologia, em diversos setores, veio para ter os
serviços adaptados ao dia a dia corrido do consumidor, tornando-o cada vez mais
personalizado e eficiente.40
Ocorre que, no setor de saúde, como será apresentado adiante, ainda há uma
burocratização enorme que impede esse avanço. Talvez pela sensibilidade da temática por
envolver vidas. Talvez pela quantidade de dados sensíveis envolvidos. Talvez pelo medo
da substituição do trabalho humano por máquinas. Talvez pela falta de competitividade no
setor de saúde no Brasil.
Dados da Confederação Nacional de Saúde (“CNSaúde”), analisando o Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (“CNES”), mostrou que em 10 anos houve uma
redução de 11,6% da rede de hospitais privados no país, o que mostra a crescente
dificuldade de estabelecimentos se manterem nesse setor. Evidente que a economia do
país e o constante aumento de custos operacionais podem influenciar no baixo número de
empresas controlando o setor.41
No entanto, para aqueles que conseguiram se estabelecer no mercado, há um
movimento crescente de ampliação de rede42, o que acaba por acarretar concentração de
39

WEISS, Marcos Cesar. Sociedade sensoriada: a sociedade da transformação digital. Estudos avançados,
São Paulo, v. 33, n. 95, jan./abr. 2019.
40
FDA, U.S Food and Drug Administration. Digital Health. 05 nov. 2019. Disponível em:
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http://cnsaude.org.br/artigo-hospitais-fechados-leitos-em-queda/. Acesso em: 30 nov. 2019.
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mercado. Dados do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), autoridade
máxima antitruste brasileira, mostram que desde 2012 já havia preocupação em relação à
crescente participação de algumas empresas no setor, como Rede D’or.434445
As dificuldades de instalação no setor hospitalar acabam por afetar diretamente
também as operadoras, visto que os altos custos de serviço são arcados por essas últimas.
Desse modo, buscando se manter no mercado, recentemente vem ocorrendo a
verticalização da saúde no Brasil. Isto é, construção de rede própria de atendimento que
são operadoras e também redes hospitalares.
No entanto, aquelas seguradoras que não têm interesse em manter rede própria
estão criando modalidades de planos com rede reduzida de prestadores de serviços, como
é o exemplo do plano empresarial oferecido pela SulAmérica com a Rede D’or, no modelo
de coparticipação e compartilhamento de risco4647.
Com essa verticalização do setor de saúde, é possível que seja realizada uma
melhor gestão e previsão de custos.48 Também, por meio de integração da informação, com
acesso aos dados de seus beneficiários e potenciais pacientes, torna menos oneroso, para
todos da cadeia, arcar com esses serviços, visto que poderá haver maior controle para que
consultas e exames repetidos ou desnecessários não ocorram4950.
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O compartilhamento de risco entre operadora e hospital, presente na verticalização,
gera maior preocupação na entrega de resultados para o consumidor final. 51 De modo mais
didático, onde antes se oferecia um leque enorme de redes hospitalares para o segurado
escolher, nesse novo modelo não ocorre. Aqui tem-se planos empresariais com
mensalidade menos custosa e fidelização a rede restrita.
Ocorre que, o aumento de investimento em redes próprias acarreta uma menor
oferta de redes credenciadas e maior concentração de planos de saúde. Dados mostram
que enquanto em 2015 havia 1.155 operadoras com beneficiários no país, em setembro de
2019 havia apenas 1.012.52 Por outro lado, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (“Idec”) diz acreditar que, em um primeiro momento, a ampliação de
hospitais próprios com operadoras poderá reduzir preços dos planos e aumentar o poder
de barganha com outras unidades da rede credenciada. No entanto, a longo prazo, poderia
haver uma concentração maior e o consequente aumento de preços.53
Também, para ilustrar, temos o caso da Amil, que descredenciou hospitais da Rede
D’or por divergirem do modelo de remuneração que gostariam de implementar, não se
adaptando à sua estratégia de verticalização.54
Ainda, para entrada desses novos modelos de negócio no setor de saúde, algumas
alterações seriam feitas quanto a forma de atendimento, a demanda, a remuneração, e o
enquadramento trabalhista. Assim, fica muito claro que o setor vem percebendo que da
forma que está atualmente é insustentável, sendo necessário buscar novas alternativas.
Alguns se referem ao movimento de healthtechs como uberização da saúde, pelo rápido
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acesso e o paciente poder ter acesso a médicos cadastrados na plataforma, sem ter que ir
a algum hospital efetivamente.55
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2

REVISÃO DE HEALTHTECHS: O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO?
Após ter sido apresentado um pouco da realidade do setor de saúde no país, é hora

de observar como as healthtechs tem entrado e tido boa repercussão em outros países,
conseguindo diminuir o tamanho das filas nos prontos-socorros e redirecionando melhor os
recursos para aqueles que mais precisam.56

2.1

Estados Unidos: Oscar Health
Os millennials, nascidos entre 1981 e 1996, e a geração Z, de 1997 em diante,

esperam um atendimento de serviço que seja eficiente, conveniente e transparente. 57
Também, estão mais propensos a escolher opções que possibilitem o acesso a resultados
de exames e pedidos de prescrição médica de forma virtual.58
Concomitantemente, há uma busca constante por novos modelos de organização de
serviços de saúde no mundo todo pois, como mostrado acima, com o aumento da
expectativa de vida e aparição de novas ferramentas tecnológicas, o setor deverá se
readaptar, vislumbrando como alternativas poderão ser responsáveis por trazer mais
eficiência para a prestação de serviço.
Nesse cenário é que surge a Oscar Health, startup criada para os millennials de Nova
York, com objetivo de ser uma espécie de plano de saúde com telemedicina, de forma
virtual.59 Criada em 2012, a empresa já está presente em 6 estados americanos, tem mais
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de 260 mil beneficiários e é avaliada em mais de 6 bilhões de dólares.6061 Oferecem planos
individuais, familiares, empresariais ou em parceria com a Medicare.62
Trata-se de serviço de saúde por meio de uma plataforma virtual, funcionando 24
horas todos os dias da semana, na qual o consumidor é capaz de selecionar por quem
gostaria de ser atendido de acordo com algumas características como disponibilidade,
proximidade, experiência e preço63. Também, no momento em que aparecem as opções é
possível acessar o currículo do prestador de serviço e os comentários daqueles já atendidos
por este.64
Objetivando tornar o cuidado com saúde mais simples, o beneficiário terá, além de
uma concierge de saúde65 com visão geral do histórico do paciente para lhe orientar, acesso
ilimitado a ligações e chats confidenciais66, e acesso gratuito a consultas básicas, remédios
genéricos e exames laboratoriais.67 Para mais, os dados dos pacientes são mapeados e
armazenados na plataforma digital e há integração destes com a equipe médica da
empresa e médicos e redes físicas parceiras do negócio, buscando trazer mais eficiência e
precisão no atendimento68.
Para tanto, as informações coletadas tanto de forma presencial quanto virtualmente
ficarão armazenadas no banco de dados da empresa.69 Para maior precisão de dados e
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eficiência na análise, a Oscar também conta com software que identifica arquivos ruins, não
relevantes,70 e a partir daí realiza aproximadamente 2.200 correções de dados por dia.71
Buscando estimular a promoção de hábitos saudáveis, a empresa disponibiliza aos
beneficiários relógio fitness tracker para que as atividades físicas e os passos
contabilizados por apps específicos sejam rastreados e convertidos em pontos para
realização de compras na Amazon.com. 72 A precificação de cada plano também varia de
acordo com o perfil de risco do usuário, considerando características como idade, salário,
alcance de cobertura, região, e tendência a precisar utilizar os serviços oferecidos.73
2.2

China: WeDoctor
Seguindo também modelo de healthtech há, na China, a WeDoctor. Empresa que foi

fundada em 2010 com a intenção de utilizar tecnologia para revolucionar o atendimento
médico e a atualização de planos de saúde, juntamente com o fornecimento online e offline, geral e específico de serviços de saúde74, hoje conta com 160 milhões de usuários
registrados, 27 milhões de usuários ativos mensalmente, e conecta 2.700 hospitais e
240.000 médicos.75
Neste país tão extenso, populoso, e com desigualdades econômicas, conseguiram
tornar a saúde mais acessível aos cidadãos, por integrarem diversas frentes como
atendimento, farmácia, nuvem de dados e seguros saúde.76 Há a possibilidade de realizar
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consultas virtualmente, utilizar inteligência artificial da rede para digitar sintomas e ser
direcionado a médico específico, e marcação de consultas em clínicas ou hospitais
disponíveis no momento. 77
O que se tinha antes era desigualdade de cobertura, falta de acesso e dificuldade de
arcar com serviços de saúde.78 Ainda, muito parecido com o cenário brasileiro, as
alegações dos chineses sobre maiores desafios de acesso eram relacionados à
disparidade entre zona rural e urbana, superlotação em hospitais, e necessidades com o
crescimento do número de idosos na população.79 Também, assim como mostrado acima
com a lacuna existente no Brasil de médicos capazes de atender toda a demanda da
população, o guia da Organização Mundial da Saúde (“OMS”) estabelece que deve haver
1 médico geral para cada 1.500 a 2.000 pacientes, e a realidade na China era de 1 médico
geral para cada 6.666 pacientes.80
Os diagnósticos da plataforma contam com ajuda de inteligência artificial e podem
ser baseados em medicina chinesa ou ocidental. Para os seguros saúde, há diferentes
modalidades disponíveis, com variação de valores e coberturas. Em relação a
medicamentos, os pacientes pela consulta virtual já recebem prescrição eletrônica
preenchida imediatamente. E, os dados presentes na nuvem podem ser acessados por
hospitais, clínicas, governo, e empresas parceiras como de processamento de dados e
gerenciamento de registros.81
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Também, a empresa introduziu o primeiro hospital a base de internet na China, na
cidade de Hangzhou, e pretende abrir outros pelo país.82 Pensando no acesso a dados por
parte do governo, esse cruzamento de informações em tempo real é capaz de ajudar na
prevenção de doenças.
Há facilidade para marcação e realização de consultas, prescrição de medicamentos
e orientações após realização de procedimentos. No entanto, enquanto o paciente tem
atenção 24 horas por dia, o médico recebe remuneração somente proporcional ao serviço
prestado.83
Por fim, vale mostrar a evolução em relação à telemedicina na China que, em 2014,
ainda estava em fase experimental, com documentos acerca de opiniões sobre
telemedicina, e sua permissão somente entre instituições médicas. Em 2016, foi realizada
uma fase de teste na província de Yin Chuan, encorajando inovação com telemedicina e,
em 2017, 15 hospitais com essa tecnologia foram estabelecidos na província. Neste
momento o governo passou a acompanhar de perto as inovações trazidas com o serviço e,
logo em abril de 2018, publicou uma série de cinco documentos estabelecendo limites
jurídicos para prática da telemedicina, mas ampliando a possibilidade de prestação deste
serviço.84
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3

BARREIRAS LEGAIS DE ENTRADA NO SETOR DE SAÚDE BRASILEIRO: POR
QUE PARECEMOS NÃO AVANÇAR NA TEMÁTICA?
No Brasil há um cenário de grande insegurança jurídica, atrelado à constante

revogação de normas, e ao fato de existirem diversas autoridades regulando um mesmo
setor. Para além disso, há barreiras legais que dificultam a entrada de novos modelos de
negócio, com tecnologia, na área de saúde. Dentre as dificuldades encontradas destacamse as que serão abordadas a seguir: (i) telemedicina; (ii) implementação da Lei Geral de
Proteção de Dados; e (iii) precificação de planos de saúde pela Lei 9.656/1998.
3.1

A dificuldade de atualização da regulamentação de telemedicina
A realidade é que, no século XXI, o Google se tornou grande parceiro – ou inimigo –

daqueles que querem se consultar, mas não dispõe de tempo, recursos ou paciência para
ir a um hospital. Isso gera uma prática preocupante de automedicação entre cidadãos. E, é
imprescindível que a legislação se adeque às necessidades do mundo contemporâneo,
visto que já é possível o atendimento de forma remota.
A telemedicina é capaz de aumentar a eficiência do setor por ajudar no tempo de
espera e sobrecarga de agenda.85 No Brasil, o que está em vigor atualmente é a Resolução
CFM nº 1.643/200286, que possibilita o exercício da telemedicina apenas para prestar
suporte diagnóstico e terapêutico em casos de emergência ou quando o médico
responsável solicitar.87 Aqui, seria possível a telemedicina somente de médico para médico,
com responsabilidade solidária entre os dois.88
Na mesma direção, o Código de Ética Médica (“Resolução CFM nº 2.217/2018”89)
proíbe a prescrição de tratamentos sem exame físico do paciente em casos que não sejam
de urgência ou emergência e com impossibilidade comprovada de realização de forma
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presencial.90 Também, veda consultar, diagnosticar ou prescrever por meios de
comunicação de massa, sem que haja o exame direto do paciente. 91 No entanto, traz que
a medicina deverá ser exercida com utilização de meios técnicos e científicos disponíveis
que visem os melhores resultados.92
No entanto, o Parecer CFM nº 14/201793 permite a utilização de Whatsapp e
plataformas similares para comunicação entre médicos e pacientes.
Buscando avançar na questão, em 2018, o Conselho Federal de Medicina (“CFM”)
publicou a Resolução CFM nº 2.227/2018 para introduzir possibilidades de uso da
telemedicina em diversas modalidades como telecirurgia e telediagnóstico.94 Mesmo com
a exigência de que o atendimento só pudesse ser realizado após a ocorrência de
atendimento presencial, entidades de classe e conselhos regionais protestaram e em
seguida a resolução foi revogada.95
Desse modo, as diretrizes que devem ser seguidas atualmente são as estabelecidas
pela resolução de 2002, apresentada acima. Evidente também que a evolução tecnológica
de 2002 para 2019 não foi gigante, de modo que não há qualquer razoabilidade em não
atualizar a legislação hoje em vigor.
Como alternativa, o que algumas classes médicas estão fazendo são suas
regulamentações próprias, como recentemente ocorreu com a publicação da Resolução
CFM nº 2.264/201996, definindo a telepatologia como o exercício da patologia associado à
tecnologia para envio de dados e imagens, a fim de obter laudo que sirva de suporte para
90
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consultas anatomopatológicas presenciais. Aqui, apesar da responsabilidade pelo
atendimento ser do especialista local, ela é solidária com o médico que atendeu
virtualmente.
A telemedicina ajuda a reduzir custos, evitar idas desnecessárias ao hospital e
direcionar o paciente para a especialidade mais adequada para tratar sua enfermidade,
agilizando o processo de prestação de serviço e reduzindo custos desnecessários ou
eventuais fraudes no setor.97 Para além da economia de tempo e dinheiro, há mudanças
comportamentais de pacientes e médicos.98
E mais, gera maiores oportunidades de crescimento para especialistas, que não
mais se limitarão apenas à cidade que residem, podendo ajudar pessoas à distância, sem
fronteiras inclusive para viagens.99 De fato, para não comprometer a relação médico
paciente, deverá haver treinamento específico de capacitação para aqueles que pretendem
prestar serviço de forma remota.100 As receitas e prontuários médicos também passam a
ser digitais.
Ainda, essa plataforma certamente faria uma enorme coleta de dados dos
beneficiários. Desse modo, no próximo tópico traremos benefícios e desafios relacionados
a essa integração de informação.
3.2

Novos pontos de atenção com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD
Os dados de saúde são denominados dados sensíveis101, ou seja, informações que

demandam uma maior atenção em seu tratamento sem o consentimento do titular. Este
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tema vem sendo muito abordado recentemente pois o centro da saúde deve estar no
cidadão e hoje, com o avanço da tecnologia e dados cada vez mais coletados, é possível
essa centralização.102 Para tanto, deve haver uma cautela redobrada em relação a esses
dados para que não sejam compartilhados ou destinados a propósitos distintos de sua
finalidade.103
No Brasil recentemente foi publicada a Lei nº 13.709/2018, mais conhecida como Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), que veda a comunicação e uso
compartilhado de dados sensíveis para obtenção de vantagem econômica, exceto para
prestação de serviços de saúde, assistência farmacêutica e assistência à saúde, desde que
não haja o tratamento de dados de saúde para seleção de riscos na contratação ou
exclusão de beneficiários.104 Esse ponto, está diretamente relacionado com a Lei dos
Planos de Saúde, que será apresentada no tópico a seguir.
O tratamento de dados seria toda operação com dados pessoais, desde a coleta até
o processamento, avaliação e transferência do dado.105 A lei estabelece que as empresas
também precisarão seguir alguns princípios como a finalidade, a necessidade e a
adequação.106 Ou seja, deve haver transparência em relação às razões pelas quais está
ocorrendo aquela coleta, somente deverão ser armazenados dados que sejam necessários
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para atingir sua finalidade, e deverão ser descartados assim que não for mais adequado
haver aquele armazenamento para atingir o objetivo final.
Como abordado acima, o cuidado também deve ser compartilhado por todos aqueles
envolvidos na prestação do serviço, prezando sempre pela privacidade de dados do
cidadão.107 São trazidos também requisitos para coleta de dados em território nacional, que
abarcam o consentimento do titular, como também abordado no Código de Ética Médica e
na Resolução nº 1821/2007.108
O consentimento informado, como trazido pela lei, é a manifestação livre, informada
e inequívoca em que o titular concorda que seus dados sejam tratados para finalidade
específica.109
Há diversos benefícios, riscos e preocupações decorrentes da coleta e tratamento
de dados pessoais, principalmente quando se trata de dados sensíveis, como definido
acima. Alguns autores acreditam que esse risco é tão alto que pode chegar a impactar o
livre arbítrio e a dignidade humana daqueles que estão sujeitos a essa coleta. 110
Nesse sentido, apesar de adiante trazermos mais detalhes dessas categorias, devese saber que a LGPD veio para trazer transparência ao cidadão em relação à forma com
que o detentor do dado vai armazenar e tratar as informações coletadas.
Por fim, aqueles que não respeitarem os requisitos trazidos pela lei sofrerão sanções
administrativas que podem variar desde advertência até multa de até 2% do faturamento
da pessoa jurídica, se limitando ao total de R$ 50.000.000,00.111
3.3

Precificação e reajustes de planos de saúde individuais e a agenda “Mais
Saúde”
Na mesma linha do que foi abordado acima em relação à preocupação com a não

descriminação de perfil de risco de beneficiário na LGPD, há na Lei de Planos de Saúde
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(“Lei nº 9.656/1998”)112 a mesma inquietação. Ocorre que, como será abordado a seguir,
veremos que quando está atrelada à determinação de faixas etárias para reajustes dos
planos de saúde, poderá trazer grandes desafios para o setor.
As operadoras de saúde são reguladas pela Lei 9.656/1998, mais conhecida como
lei de planos de saúde. Essa lei foi criada para trazer menos risco e maior segurança jurídica
aos beneficiários. Ocorre que, uma lei de 1998 não se mostra atual e preparada para
resolver desafios contemporâneos.
A grande maioria dos planos de saúde funcionam com contribuição financeira, por
meio de mensalidade, para o fundo compartilhado da operadora, que fica responsável por
remunerar os prestadores de serviço.
Para tanto, há o Pacto Intergeracional, de modo que o valor a ser contribuído deve
variar de acordo com a faixa etária do beneficiário, a fim de tornar planos de saúde mais
acessíveis a uma parcela maior da população, com contribuição significativa daqueles que
menos necessitam, para que seja possível arcar com os riscos dos mais necessitados. 113
Esse mutualismo por faixa etária cria um subsídio cruzado entre jovens e idosos, de modo
que os primeiros pagam um pouco a mais para que esses últimos possam pagar um pouco
a menos, e não haja discriminação em razão da idade.114
Tamanha complexidade do tema que o IESS lançou manual sobre Reajuste de
Planos de Saúde, conceituando pacto intergeracional, mutualismo, divisão por faixas
etárias e formas de reajuste.115 Lembrando que a Resolução Normativa ANS nº 63 de 2003
estabelece que o reajuste anual da última faixa etária não deve ser maior do que seis vezes
o estabelecido para a primeira faixa etária.116
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Ocorre que, com a mudança demográfica da população brasileira, o número de
idosos no país aumentou.117 Assim, como demonstrado ao longo do trabalho, o fundo das
operadoras depende da presença de maioria jovem e saudável e minoria doente e idosa,
de modo que se a legislação permanecer como está atualmente, ficará insustentável
manter os planos de saúde individuais. Como alternativa a um maior equilíbrio do sistema,
serão apresentados adiante, com base nos casos internacionais, incentivos para que
beneficiários sejam mais ativos.118
Como abordado no capítulo 1, no brasil os reajustes são feitos com base na inflação
médica e na faixa etária do beneficiário.119 No entanto, com o envelhecimento populacional
há mudança também nas enfermidades da população. Dessa forma, atualmente há uma
presença grande de enfermidades crônicas não transmissíveis, que exigem tratamentos e
acompanhamentos mais prolongados, que antes não existiam.120 Também, houve um
aumento de vidas na faixa etária de maior risco que, como consequência, provavelmente
realizarão mais internações, que é dos serviços mais onerosos aos planos de saúde,
prejudicando assim todos os contribuintes. Os reajustes se tornam tão altos que
ultrapassam a inflação no país.121
Visto que a realidade mudou desde 1998, será que os mecanismos legais não
deveriam também se atualizar, de modo a tornar a legislação em vigor mais compatível
com a realidade contemporânea?
O quadro apresentado é tão preocupante e importante para a sustentabilidade do
setor que, em outubro de 2019, foi apresentada a Agenda Mais Saúde pela FenaSaúde. O
documento em questão apresentou dificuldades do setor e propostas para que fosse
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possível aumentar o número de beneficiários de planos individuais e o acesso à
população.122
Busca-se por um novo modelo de saúde suplementar que seja capaz de viabilizar a
oferta de planos de saúde individuais, de forma financeiramente sustentável e
equilibrada.123 O panorama atual trazido como motivador das mudanças apresentadas
consistiu em uma população envelhecendo rapidamente, aumento de expectativa de vida
no país, mudança no perfil epidemiológico, e possibilidade de usufruir de avanços
tecnológicos.124
Algumas das propostas apresentadas são: (i) reajustes de planos de saúde
individuais devem ser determinados de acordo com a carteira de cada beneficiário, e
autorizado pela ANS; (ii) possibilidade de desfragmentação de procedimentos, com
coberturas simplificadas, buscando se adaptar à renda do beneficiário, com oferta de
módulos apenas com consultas, exames, terapias, ou hospitalar com emergência; (iii)
reativação do Conselho de Saúde Suplementar para definir estratégias do setor inclusive
sobre reajustes de planos; e (iv) novas formas de remuneração de prestadores baseadas
em geração de valor para pacientes.125
Por fim, importante abordar que há diversos projetos de lei no Congresso Nacional
no mesmo sentido da Agenda Mais Saúde objetivando, de alguma forma, modificar a Lei
nº 9.656/98, como é o caso do Projeto de Lei nº 7.419/2006. Ainda, o Ministro da Saúde
Luiz Henrique Mandetta comentou que acredita que a lei atualmente em vigor é
extremamente engessante e restritiva, sendo pouco personalizada para guiar um país com
tantas assimetrias.126
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4

BRASIL: QUAIS EMPRESAS TEM INVESTIDO NO SETOR E QUAIS SERIAM
POSSÍVEIS RAZÕES PARA TANTO?

4.1

Empresas que acreditam no impacto das healthtechs
Como foi mostrado acima, apesar do Brasil dar passos lentos na direção de

informatização, digitalização e implementação de novos modelos de serviços de saúde,
com utilização da tecnologia, ainda há diversas lacunas na legislação e barreiras tanto
físicas quanto regulatórias no país.127
No entanto, no que diz respeito às healthtechs com telemedicina, o avanço ocorreu
não apenas nos debates, mas também com a implementação de novos produtos de
empresas que acreditam tanto nessa necessidade que decidem se arriscar no setor. Em
2019 houve um boom de healthtechs no país e já foram registradas mais de 392 startups
que trabalham com laboratórios, clínicas e hospitais128, incentivando a mudança de postura
dos pacientes frente ao cuidado de sua saúde.
Em julho deste ano a Amil, uma das maiores operadoras de plano de saúde do país,
em parceria com o Hospital Albert Einstein, passou a oferecer o serviço de teleconsulta
para clientes de plano premium. Com funcionamento de 24 horas por dia, o foco é atender
queixas comuns como gripe, diarreia e alergias. Caso possa ser solucionado remotamente,
o médico passará instruções e fará prescrição digital. Com utilização desse serviço digital,
notou-se a redução de 83% de idas desnecessárias ao pronto socorro.129
Para além do caso da Amil, apresentado acima, algumas outras iniciativas de
healthtechs presentes no mercado de saúde brasileiro atualmente são a Dandelin, Dr.
Consulta, Conexa Saúde e Startup Vitta.
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Dandelin conecta médicos e pacientes para que agendem consultas pela plataforma
virtual, pagando mensalidade fixa e valor extra a depender do número de consultas
efetuadas por seus usuários, sem qualquer taxa de reajuste ou período de carência.
Contudo, não é utilizado o serviço de telemedicina.130131
Nessa mesma linha temos o Dr. Consulta, que recentemente construiu uma rede de
centros médicos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para que o paciente não
dependa de seu plano de saúde e pague de acordo com serviços usufruídos. O
agendamento das consultas pode ser por telefone ou virtualmente e há utilização de Data
Science para que se tenha todos os dados armazenados e de fácil acesso. Histórico dos
pacientes e prontuários digitais também são integrados à rede, de modo a propiciar maior
monitoramento e cuidado com o paciente.132133
Em manifestação do Dr. Consulta almejando se tornar healthtech com precificação
de plano de saúde com base em health score, que utiliza dados dos usuários para avaliar
riscos e precificar de forma personalizada, houve protesto do Idec para que a prática fosse
vedada pela ANS e CFM visto que, como apresentado ao longo do trabalho, é vedado pela
legislação a discriminação de grupos vulneráveis.134 Ocorre que, há duas maneiras de
observar a proposta da empresa: como ferramenta para discriminar, ou como ferramenta
para incentivar melhoria no estilo de vida.
A Startup Vitta, no entanto, é a que mais se alinha com a evolução trazida nos
modelos apresentados ao longo do trabalho. Em conversa com o fundador, João Gabriel
Alkmin, foi informado que querem construir um novo sistema de saúde, transparente e
objetivo, que não precise ser seguradora de saúde, mas apenas administradora de rede,
contando com a parceria de empresas de tecnologia, corretoras, administradoras de
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benefício, entre outros. Seus serviços são voltados a empresas e, principalmente, startups,
que contam com precificação reduzida em 15%.135
Como buscam estabelecer laços a longo prazo com a saúde de seus membros, por
meio de auxílio e direcionamento de uma equipe pessoal de saúde, chamada de Prime
Care, esse time tem acesso a todos os dados e históricos de saúde do paciente, para que
possa haver um melhor plano de ação de cuidado com a saúde.136
Também, fazem uso de software com inteligência artificial para cruzamento de dados
para que seja possível avaliar quais médicos parceiros foram mais certeiros no diagnóstico
de seus pacientes. O serviço de telemedicina da companhia é realizado apenas por ligação
telefônica e Whatsapp, e sem prescrições virtuais.137
Recentemente, a empresa apresentou mais um produto inovador: plano de saúde
para startups com medicamentos inclusos. Com acesso a mais de 8,3 mil farmácias
conveniadas, o beneficiário pagará somente 10% do valor de medicamentos genéricos ou
50% do original.138
Para mais, a fim de ajudar o setor público, o governador do estado de São Paulo,
João Dória, anunciou em maio de 2019 programa Multisaúde de telemedicina voltado para
pessoas com câncer de pele, com objetivo de reduzir o tempo de espera entre diagnóstico
e tratamento nas unidades públicas. Trata-se de uma ação das Unidades Básicas de Saúde
(“UBS”) do estado em parceria com os médicos do Hospital Albert Einstein, que são
responsáveis por analisar as imagens recebidas e concluir diagnóstico. 139
Ainda, alguns consideram que a simples orientação por meio de Whatsapp que,
como foi apresentado acima, é uma realidade no Brasil permitida por parecer do CFM, pode
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ser considerada uma forma de telemedicina.140 Aqui, além de não haver qualquer garantia
para o paciente na segurança de seus dados, ou para médicos na responsabilização por
diagnósticos por meio de plataforma não desenvolvida com essa finalidade, também não
há qualquer retorno financeiro para aquele que está prestando o serviço.
O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (“CREMESP”) já reagiu algumas
vezes afirmando que, apesar do Código de Ética Médica proibir atendimento médico à
distância, o órgão não é contrário à telemedicina, apenas acredita que esta deve ser
normatizada para a proteção do paciente.141
Por fim, segundo Guilherme Hummel, coordenador científico do Healthcare
Information and Management System Society (“HIMMS”), as healthtechs movimentarão no
país entre US$ 7 bilhões e US$ 8 bilhões nos próximos cinco anos. Afirmou também que
investimentos no atendimento médico à distância é a única alternativa capaz de cobrir
essas crescentes demandas por serviços.142
Ainda, frequentemente são realizados grandes fóruns sobre saúde e tecnologia no
país, o que mostra ser uma pauta em alta nos últimos anos. Como exemplo temos o
Healthcare Innovation Show, que acontece na cidade de São Paulo, e o Fórum Inovação
Saúde, que acontece no Rio de Janeiro.143144 E, por mais que essa regulamentação da
tecnologia esteja ocorrendo de forma lenta, o setor já vem buscado a digitalização de
documentos de saúde. Hoje, por exemplo, a Lei nº 13.787/2018 traz o prontuário eletrônico
com mesmo valor probatório da versão física.145
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4.2

Possíveis razões para esse investimento
Buscando responder a pergunta apresentada na introdução deste artigo é que foi

utilizado o paper de Thomas H. Lee e Leemore Dafny, de título “Health Care Needs Real
Competition”, para ilustrar como o sistema fee for service e a falta de concorrência no
mercado de saúde poderia estar atrasando a melhoria na prestação de serviço, por se lucrar
mais provendo um serviço de menor qualidade, com uma maior realização de
procedimentos. Assim, deve ser adotado um novo modelo que gere mais valor para o
paciente. 146
Um dos pontos apresentados no paper é de que deve haver um direcionamento
melhor dos pacientes, por meio de equipes capacitadas para que, com essa segmentação,
o paciente seja colocado no centro do atendimento e receba cuidado na entrega de saúde,
e não somente no cuidado de enfermidades.147
Como mostrado no primeiro capítulo, com o modelo de remuneração que a maioria
dos hospitais no Brasil atualmente adotam, há maior probabilidade de ocorrer o excesso de
procedimentos desnecessários e possíveis fraudes.
Ocorre que, acesso à saúde deve ser visto no todo, e não apenas em curar ou
amenizar certa doença. Deve-se buscar proporcionar mais qualidade de vida com saúde e
bem-estar para o beneficiário, para que seja possível prevenir enfermidades e
consequentemente reduzir o número de internações hospitalares. 148 Esse modelo de
negócio estimula que os sintomas sejam tratados em estágio inicial e de forma imediata.
Grande aliada para que isso seja possível é a telemedicina.
Essa ferramenta, no entanto, não deve ser vista como um empecilho para prestação
de serviço, mas sim como um mecanismo para ampliação dessa assistência, visando
buscar prevenir estágios graves de enfermidades no cenário de saúde.
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Outro grande resultado dessa implementação seria a economia de tempo. 149 Seja
para pacientes que se deslocariam às clínicas e hospitais, prestadores de serviço que
teriam de fechar sua agenda com risco de não haver demanda o suficiente, e operadoras
que teriam acesso imediato às informações dos serviços prestados. Ainda, com utilização
da telemedicina é possível expandir o acesso a serviços de saúde, fazendo com que
pacientes de áreas remotas e aqueles com dificuldade de locomoção sejam beneficiados
em tempo real.150
Para que se faça possível um trabalho na medicina preventiva, onde as
características, históricos e perfis dos usuários são conhecidos, é preciso também que
esses novos modelos de prestação de serviço realizem coleta de dados.151 A partir de
então, o cuidado não será mais fragmentado e poderá haver integração de dados, por meio
de históricos e prescrições, para acesso a qualquer tempo. 152
Hábitos alinhados com estilo de vida saudável e conscientização das consequências
presentes, faz com que a análise laboratorial atrelada à análise de rotina sirva como
estimulantes para melhoria da qualidade de vida.153 Ainda, os diagnósticos passam a ser
muito mais precisos e os registros mais visuais para que o próprio beneficiário consiga se
monitorar.
Essa integração de dados faz com que diagnósticos sejam entregues baseados em
uma análise do quadro do paciente como um todo, trazendo maior assertividade. E, essa
gestão conectada faz com que médicos possam acompanhar de perto todo a evolução de
seus paciente.
Com a base de dados, para além dos incentivos a um estilo de vida mais saudável,
é possível também receber lembretes de realização de exames ou consumo de
medicamentos.154
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Com esse acesso, como abordado acima, é possível melhor planejamento de
assistência para operadoras e hospitais em prevenção e tratamento de doenças. Por outro
lado, apesar de toda essa conexão estimular progresso, é necessário segurança.
Uma das grandes preocupações é de que empresas do setor obtenham acesso a
dados dos particulares e estabeleçam políticas comerciais para manipular a precificação
de produtos, e realizar aumentos abusivos.155 Outra, é a de que haja discriminação em
ambiente de trabalho por vazamento de dados pessoais sensíveis relacionados a alguma
doença acometida.156
Apesar dos riscos, evidente que é necessário tomar medidas de segurança, como
as estabelecidas pela LGPD, mas avançar na questão, visto que essa coleta fará do
atendimento médico muito mais eficiente e preciso.157
Para mais, as sugestões apresentadas na agenda Mais Saúde, abordadas no
capítulo 3.3, trariam consequências positivas para o setor como o estímulo à competição
de mercado entre operadoras na busca pelo menor reajuste. Assim, aqueles que hoje são
totalmente dependentes do SUS teriam alguma oportunidade na rede privada,
desonerando, assim, o sistema público, que já está supersaturado.158
Desse modo, é razoável que os atos normativos não sejam adaptados para que
fiquem conforme a realidade contemporânea visto que, como apresentado no primeiro
capítulo do trabalho, até 2038 a população idosa no país poderá chegar a 22,4% da
população?159
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CONCLUSÃO
Após todo o exposto, evidente que a forma de cuidado com o paciente deve ser
redefinida. Vivemos em um tempo em que o acesso à tecnologia é outro e as diretrizes
normativas devem se adaptar para que o usuário seja visto de forma completa e não
fragmentada, o serviço seja prestado com mais eficiência, e todos da cadeia possam gerar
mais valor e saúde para o beneficiário.
Deve-se buscar por um cenário no qual beneficiários tenham mais acesso e melhor
direcionamento, operadoras com menos procedimentos dos mais caros e mais trabalho na
prevenção, prestadores de serviço mais assertivos e sem limitação geográfica para
atendimento. Trata-se de serviço mais personalizado, com o paciente no centro dos
cuidados como protagonista de sua saúde.
Apesar da incorporação de novas tecnologias poder ser onerosa a curto prazo,
poderá trazer muitos benefícios em um maior período de tempo, como apresentado ao
longo do trabalho. A incorporação e incentivo de casos como os trazidos nos capítulos 2 e
4 é capaz de ampliar o número de pessoas beneficiadas com a saúde suplementar, por
proporcionar maiores oportunidades de atendimento e, possivelmente, preços mais
acessíveis.
Ainda, é necessário que haja cuidado adequado integrado a uma assistência
constante aos pacientes, por meio de healthtechs regulamentadas, trazendo maior
segurança a todos os membros da cadeia. Isto pois, trata-se de produto que é também uma
alternativa para combate a fraudes, abusos e desperdícios, além de prover uma medicina
de precisão e tratamentos preventivos.
Faz-se necessário reavaliar as regulamentações em vigor, de forma a gerar incentivo
para competição de mercado, seja com a entrada de novos agentes, seja com o
aprimoramento daqueles já existentes no mercado. Também, deverá haver atualização da
lei dos planos de saúde pois esta como está hoje inviabiliza o acesso daqueles com menos
recursos.
Nota-se então, com os dados apresentados, que a ANS não foi capaz de regular a
inflação dos planos de saúde, reduzir custos ou assimetria de informação, nem estimular
eficiência do setor. Há falta de transparência e assimetria de informações e dados.
Será que, após todo o exposto, podemos imaginar que a utilização de telemedicina
evitaria desperdícios por termos direcionamento mais especializado para realização de
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procedimentos? Será que o acesso a dados dos pacientes e a integração de sistemas traria
maior transparência?
O consumidor deve passar a ser mais responsável com suas escolhas. A integração
de dados e esse acesso por parte do beneficiário faz com que seja mais fácil de visualizar
e controlar sua saúde. Perfeito exemplo para ilustrar são os fitness trackers da Oscar
Health, que fazem com que os beneficiários estabeleçam metas e sejam remunerados de
certo modo, para que haja incentivo no cuidado com sua saúde.
Socialmente relevante seria fazer com que jovens que hoje não tem acesso a planos
de saúde possam arcar com custos e coberturas reduzidas, ou fazer com que menos jovens
tenham esse acesso, com maior cobertura e de forma mais onerosa, para que idosos
disponham de mais segurança? E, caso você acredite na segunda opção, será que hoje
nossa pirâmide etária consegue sustentar esse modelo?
Para mais, você mudaria de opinião se a opção apresentada não fosse diretamente
associada à discriminação do idoso, com alteração de faixas etárias, mas sim a uma oferta
alternativa de planos, precificada de acordo com a atividade de cada indivíduo, baseado na
responsabilidade que teve com sua saúde, sabendo que traria consequências positivas ou
negativas à coletividade? Seria desejável ofertar uma opção alternativa para que aqueles
que hoje não tem qualquer acesso possam obtê-lo de forma mais restrita e menos onerosa?
Ainda, até que ponto o Estatuto do Idoso, está atualizado e deve ser usado como
parâmetro de fixação de faixa etária para a ANS? É possível buscar melhoria do sistema,
com correção de incentivos equivocados, estimulação do setor para produção de mais
saúde e maior sustentabilidade.160
Assim é que se faz necessário a análise de healthtechs como uma alternativa capaz
de melhorar a prestação de serviço de saúde para todos da cadeia: cidadãos com mais
opções de acesso a planos privados; desoneração do SUS; beneficiários mais bem
assistidos e detectando doenças em estágios iniciais; prestadores de serviço realizando
diagnósticos mais assertivos, e; operadoras aumentando o número de beneficiários e
gastando menos nos serviços mais onerosos – geralmente de estágios mais avançados da
doença. Também, as healthtechs são capazes de trazer maior segurança aos prestadores
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de serviço com repasses financeiros realizados de forma mais acelerada, sem a
intervenção de terceiros.
Se o modelo atual fosse satisfatório, o número de beneficiários não teria diminuído
visto que, como mostrado no início do trabalho, pesquisa identificou plano de saúde como
o terceiro maior desejo do brasileiro. Também, o número de ações não teria crescido.
Evidente que o uso da tecnologia, principalmente em um setor sensível como o de
saúde, traz inquietações quanto à qualidade da assistência a ser prestada e o sigilo das
informações. No entanto, para avançar em qualquer cenário sempre será necessário tomar
riscos e, o fato de existirem preocupações, não justifica retardar o avanço no tópico em
questão. Nesse sentido, deve-se buscar enfrentar desafios, sabendo dos riscos e cuidados
a serem tomados, e procurando sempre beneficiar e proteger os membros da cadeia.
Ainda, a telemedicina no Brasil teria potencial de fornecer cuidado a regiões
desfavorecidas e inacessíveis, e a modificação na Lei 9.656/1998 aumentaria o acesso a
planos de saúde àqueles que hoje se encontram na lacuna de atendimento, não
conseguindo pelo público ou privado. Como apresentado, essa atividade já ocorre para
aqueles que tem recurso. No entanto, a sociedade como um todo precisa desse acesso
para desafogar o sistema de saúde brasileiro, redirecionando melhor as demandas do
setor. Deve-se cuidar da saúde dos brasileiros, e não mais ter a atenção direcionada
principalmente para o tratamento de doenças.
Deve-se estabelecer relação jurídica para que as healthtechs que seguem os
modelos apresentados sejam válidas, cuidem da segurança de dados dos pacientes, sigam
diretrizes estabelecidas no Código de Ética Médica, e busquem ajudar o setor de saúde
suplementar com a ampliação de oferta de planos de saúde. Os brasileiros devem passar
a fazer escolhas mais responsáveis com sua saúde, mas deve haver incentivos, de modo
cuidadoso, por parte dos grandes agentes do setor, para que seja possível essa
reeducação sem que haja discriminação.
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