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Seguro Saúde: grande utilização do plano causa aumento nas 
mensalidades 
 
Por Flávia Travaglini 

 

"A APCD pode tentar uma outra seguradora... num primeiro 
momento, a Associação pode até conseguir um preço mais 
barato, mas o mesmo problema voltará no ano seguinte se 
a APCD não corrigir o problema da utilização inadequada".  
  
Cláudio da Rocha Miranda, diretor Administrativo e de 
Benefícios da Fundação CESP e professor do MBA Gerência 
da Saúde da Fundação Getúlio Vargas 

Em 1991, quando a APCD formatou e lançou no mercado o APCD Saúde, uma apólice 
coletiva da Iochpe, contava com os valores mais baixos do mercado. Porém, de lá para 
cá, muita coisa mudou. Recentemente, muitos associados segurados do APCD Saúde 
surpreenderam-se com o aumento de 30% em suas mensalidades. Porém, hoje, a 
apólice coletiva estipulada pela APCD com a Sul América Seguro Saúde tem como 
cláusula contratual os seguintes reajustes: 
- Anual - todo mês de julho de cada ano, de acordo com o aumento dos custos dos 
serviços de assistência à saúde e os custos de reembolsos na mesma proporção. Esse 
reajuste é indicado e autorizado pela Agência Nacional de Saúde - ANS; 
- Por sinistralidade - quando houver desequilíbrio econômico financeiro do seguro, que 
possa vir a comprometer a manutenção da apólice coletiva por adesão, denominado 
"reajuste por sinistralidade". A avaliação deve ocorrer trimestralmente e, se 
necessário, o reajuste deve ser aplicado no mês seguinte ao do trimestre avaliado; 
- Por mudança de faixa etária - somente para os segurados que aderiram ao plano 
após 1999. Sendo que no plano principal da APCD, em que mais de 16 mil associados 
são segurados, não existe faixa etária. 
Hoje, uma das maiores preocupações dos gestores das operadoras de planos de saúde 
é justamente o desenfreado aumento da sinistralidade. A sinistralidade representa a 
relação entre receitas e despesas do seguro. Nesse caso, quando a sinistralidade 
ultrapassa o limite estabelecido na apólice, é necessário que a seguradora tome 
medidas de correção, como reajustes, para reequilibrar as contas do benefício e 
garantir a continuidade do atendimento. E foi justamente isso que aconteceu com a 
apólice da APCD. 
Os segurados precisam ter consciência dos motivos que podem causar os altos índices 
de sinistralidade e procurar utilizar o seguro de forma sensata. Somente assim será 
possível manter a estabilidade do plano, evitando-se reajustes por sinistralidade. 
Em entrevista ao APCD Jornal, o diretor Administrativo e de Benefícios da Fundação 
CESP e professor do MBA Gerência da Saúde da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio da 
Rocha Miranda, explica os motivos da alta sinistralidade e garante que 30% de 
aumento, seja por conta do aumento de utilização acima do previsto, seja por conta da 
própria inflação médica, é um valor extremamente razoável. 
 

APCD Jornal: Como funciona o sistemas de planos de saúde? 
O sistema apesar de óbvio é apoiado num tripé: operadoras, rede credenciada e 
usuários. Durante muito tempo, antes do plano real, as operadoras de saúde 
ganharam muito dinheiro com o sistema privado de saúde por causa da inflação. 



As operadoras recebiam o dinheiro em pré-pagamentos, com uma correção monetária 
de 60%, 70%, 80% ao mês. Aquilo era uma montanha de dinheiro e elas pagavam os 
médicos em 60 dias, então tinham um ganho financeiro muito grande. 
Essa lenda de que as operadoras de saúde são empresas ricas consolidou-se no 
inconsciente coletivo, ou seja, se parte do princípio que o plano de saúde é milionário. 
Só que isso mudou completamente. Os jornais que estão aí não me deixam mentir, e o 
próprio Fausto Pereira dos Santos, o diretor-presidente da ANS, fala que cerca de 30% 
a 35% das operadoras cadastradas na ANS estão falimentares, em regime pré-
falimentar. Isso porque, na verdade esse núcleo financeiro cessou e as operadoras 
passaram a viver uma realidade de mercado em que os custos da assistência médica 
sobrem. E esse é um fenômeno mundial. 
 

APCD Jornal: Por que isso acontece? 
Os custos sobem porque há a introdução maciça de novas tecnologias. Em qualquer 
outro segmento, quanto maior a tecnologia, menores os custos, maior a produtividade, 
menores os custos, menores os preços. Na Medicina é o contrário: quanto mais 
tecnologia, maiores os custos, maiores os preços, porque a tecnologia nova não 
substitui a velha. Antigamente, não muito mais do que 15 ou 20 anos, 90% de 
qualquer diagnóstico era resolvido por meio de uma boa chapa de raio-X. De lá para 
cá, houve uma introdução brutal de novos equipamentos, cada vez mais sofisticados e 
que, ao contrário de qualquer outro setor econômico, não substituem os anteriores - 
ou seja, o médico hoje, além de pedir uma tomografia de última geração, também 
pede o raio-X. As novas tecnologias encarecem o sistema. Além disso, há um 
movimento da indústria farmacêutica e indústria de equipamentos fazendo uma 
campanha violenta com muito dinheiro em cima da rede credenciada. Isso faz com que 
o médico seja o primeiro aliado desses equipamentos, dessas indústrias, fazendo a 
cabeça do consumidor de que aquele último equipamento é o melhor para a solução do 
seu problema. Então, nada contra a tecnologia, mas, em resumo do que eu estou 
falando, se a tecnologia não for bem utilizada,  é um violento agregador de custos - 
que é o que acontece no Brasil e no mundo inteiro. Há uma máxima, e isso é consenso 
mundial, de que a inflação médica é, de longe, maior do que a inflação normal medida 
pelos índices convencionais de preços. E isso é em todo o mundo. Os Estados Unidos 
vivem um problema de elevação dos custos da assistência médica há muitos anos. 
Muitos filmes recentes mostram o caos do sistema europeu de saúde, que é mais 
socializado do que o sistema americano, e tudo em cima da inviabilidade econômica do 
segmento de saúde, seja ele público, seja ele privado, no mundo inteiro, e no Brasil 
idem. 
Voltando ao início, esse tripé - operadoras, rede credenciada e usuários - , é um tripé 
da pior qualidade, porque os três não têm dinheiro. As operadoras estão péssimas, 
inclusive as grandes, como Bradesco e Sul América, que estão loucas para sair desse 
mercado e estão tendo prejuízo. Os usuários não podem, sejam eles pessoas físicas ou 
empresas, ouvir falar em aumento, porque a renda caiu brutalmente, então, qualquer 
aumento é uma tragédia no bolso do usuário. Por outro lado ele não quer ir para o 
SUS, que é um outro lado do problema. E a rede credenciada (os médicos e os 
próprios Cirurgiões-Dentistas) também se queixa, com uma justa razão, porque não 
tem reajuste há muito tempo. 
Gostaria de fazer, no capítulo rede credenciada, um parêntese: os médicos e os 
dentistas se queixam muito, com justa razão, que eles não têm uma remuneração 
digna, ética. Porém, isso não é privilégio deles, os economistas, os engenheiros 
tampouco têm, os advogados, os arquitetos, os psicólogos tampouco têm. E tudo isso 
porque existe um fenômeno maior que é uma lei que ainda não conseguiram revogar 
que é a lei da oferta e da procura. Aumentou brutalmente a oferta de profissionais 
médicos e de odontologistas no Brasil. Hoje, o médico e o dentista, ao contrário de 



nossos avós, mesmo que não fossem brilhantes médicos e/ou dentistas, tinham o seu 
futuro assegurado, porque batiam à porta deles, porque bastava ser médico ou 
dentista que se tinha paciente. Hoje não é mais assim. 
O médico e o dentista, os dentistas menos porque entraram nesse processo depois, 
mas já estão no meio deles, mas, chegaram para os médicos e disseram assim: 'Não 
se preocupa em vender Medicina, porque eu arrumo paciente para você. Fica 
estudando Medicina que eu trago paciente para você'. Os médicos adoraram esse 
discurso e falaram: 'Ótimo, eu continuo estudando Medicina e o paciente você traz 
porque você é a operadora'. Só que com isso eles deixaram de ser donos de seus 
pacientes, os pacientes passaram a ser das operadoras. Quem paga a conta deles não 
é o paciente é a operadora. Então, eles se queixam brutalmente do valor da 
remuneração, dos honorários que eles recebem. O nome honorário já é uma coisa 
engraçada, porque vem de honra.  Quer dizer, você tem a honra de me remunerar 
pelos meus serviços, por isso é honorário. Só que isso deixou de ser assim. 
 

APCD Jornal: Por que? 
Os médicos e os dentistas que têm um negócio como outro qualquer, continuam 
reclamando apenas das operadoras, mas não querem largar as operadoras. Por que 
eles, ao invés de reclamar dos valores que querem, não fecham e vão buscar o 
paciente por conta própria? Aí eu quero ver eles receberem R$ 100,00 de consulta. O 
médico é o único negócio no mundo que você pagar à vista é 200% ou 300% mais 
caro do que o que eles recebem. É o seguinte: se você for ao consultório médico, cujo 
volume de pacientes é 90% a 95% proveniente de convênio, convênio esse que paga 
para o médico em média R$ 25 a R$ 30 em 40 ou 60 dias, se você chegar lá sem 
plano de saúde, ele te cobra R$ 150, R$ 200 à vista, quando ele recebe da operadora 
R$ 30, R$ 25 em 60 dias. É o único lugar no mundo que você, pagando à vista, você 
paga cinco vezes mais do que recebendo como ele recebe a prazo. Por um lado, eles 
têm razão porque não são bem remunerados, mas por outro eles não compreendem 
ainda que houve um aumento brutal da oferta de profissionais e que não é viável você 
repassar para isso. Então, há um conflito generalizado entre rede credenciada e 
operadoras, e quem paga a conta são os usuários, empresas e pessoas físicas. Esse é 
o cenário. 
 

APCD Jornal: E por que a sinistralidade sobe? 
A sinistralidade está crescendo em parte por conta das novas tecnologias, por conta de 
uma pressão da rede médica para aumentos, justo que a CBHPM, que é a Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos que é uma nova tabela que 
encarece, dependendo do tipo de plano, entre 25% a 50% a grosso modo o custo da 
assistência médica, e de outro lado, você tem o usuário que usa absurdamente de 
forma inadequada. Ele acha que, 'pago, logo uso'. O usuário não tem nenhum controle, 
não entende que o seguro saúde é algo que todos pagam pouco para que poucos usem 
muito, essa é a lógica de qualquer seguro. O fato de pagar não significa dizer que tem 
de gastar. Pelo contrário, porque se usar inadequadamente, o que acontece é isto: as 
empresas  são obrigadas a reajustar de acordo com o excesso de sinistralidade, que é 
o que está acontecendo no caso da APCD. Eu não sei os números, mas a Sul América 
provavelmente deve estar comprovando que houve um valor superior ao orçado para 
aquela população, ou seja, a utilização superou o que ela arrecadou, logo ela tem que 
repassar para se ressarcir disso. 
Eu não estou isentando as operadoras de culpa nisso. Eu acho que as operadoras de 
saúde pecaram durante 30 anos e continuam pecando numa coisa que eu chamo de 
marketing negativo e marketing positivo. Durante 30 ou 40 anos, quando os planos de 
saúde surgiram no Brasil, as operadoras de saúde concentraram o marketing dizendo 
assim: 'vem para o meu plano que aqui você pode tudo, você dispõe de toda a rede, 
dos equipamentos mais sofisticados, médicos à vontade. Venha para cá que aqui você 



usa e abusa'. Essa é a essência da propaganda que foi veiculada ao consumidor ao 
longo dos últimos 30 ou 40 anos dos planos de saúde. Acontece que quando você, 
usuário, se convence disso e assina uma apólice de plano de saúde faz aquilo que 
ouviu que era para fazer, aí a operadora briga com você porque você está usando 
muito - ou seja, isso é o marketing negativo, a propaganda. O marketing positivo seria 
o contrário: 'vem para o meu plano que você não vai precisar usar, porque no meu 
plano eu vou cuidar da sua saúde e não da sua doença, eu vou evitar que você vá ao 
médico'. Isso seria uma propaganda adequada, mas não foi uma propaganda que não 
foi feita pelas operadoras. 
E voltando ao exemplo da economia como um todo, a gente sabe que os consumidores 
são induzidos pelo sistema produtivo, por quem oferta serviços e produtos. Ora, se eu 
digo para você 'use', você vai usar. Agora, se eu digo para você 'não use' através de 
uma propaganda, de um marketing inteligente, você vai começar a pensar melhor 
sobre isso, coisa que as operadoras de saúde, tanto as de Medicina de grupo como as 
seguradoras, quanto as autogestões e as Unimeds não fazem, que é uma propaganda 
institucional adequada nesse sentido - ou seja, 'venha para o meu plano porque aqui 
eu vou prevenir, vou cuidar da sua saúde e não da sua doença. Eu vou tentar cuidar 
da sua saúde para que você não fique doente'. 
 

APCD Jornal: E o que poderia ser feito? 
Há essa tentativa de reajustes cada vez maiores e, no caso, pelo excesso de utilização. 
O que fazer? A APCD tem que fazer, junto com a seguradora, cada vez mais uma 
campanha de convencimento de uma adequada utilização. 
Existem várias maneiras de se melhorar essa participação, uma delas é por meio da 
co-participação, ou seja, criando-se mecanismos de forma que o usuário, quando for 
ao médico, quando fizer um exame, compareça com algum valor. Isso certamente 
inibe a utilização inadequada. Porque nada contra a utilização necessária e não é essa 
que faz com que os planos fiquem caros, mas, o que faz com que os planos fiquem 
caros é a utilização inadequada é o uso vingativo, é você ir ao médico e aproveitar 
para levar a família toda, é a mãe que está com o filho doente e aproveita para levar 
todos para fazer uma consulta no pediatra. E mais do que isso, aí não é um problema 
da APCD, é um problema da operadora que deve ter uma rede próxima, uma rede 
parceira, uma rede de credenciados - médicos e hospitais - que atuem do seu lado. 
 

APCD Jornal: A autogestão seria uma boa alternativa para a APDC? 
Certamente não, até porque para se ter uma autogestão é preciso que se banque o 
risco, a APCD não banca o risco, o risco é da Sul América. A Associação não pode ter o 
risco de um negócio de saúde. A APCD poderia ter um plano próprio mas seria a pior 
coisa do mundo para a Associação. Imagine: vocês vão bancar o risco, o que nesse 
negócio é muito complicado, embora vocês tenham número de vidas suficientes para 
ter um plano de autogestão, mas, definitivamente era o último conselho que eu daria 
para vocês. Deve-se continuar, sim, tentar negociar com a seguradora, tentar fazer 
uma campanha em conjunto, junto ao usuário, evitando ou minimizando a utilização 
inadequada. E, sobretudo, introduzindo mecanismos de co-participação, isso é uma 
coisa extremamente desejada, o resto é problema da operadora. Isso tudo que eu falei 
de ter uma melhor parceria, com a rede credenciada, já diz respeito à Sul América. 
O fato é o seguinte: 30% de aumento, seja por conta do aumento de utilização acima 
do previsto, seja por conta da própria inflação médica, lamentavelmente eu tenho a 
dizer que é um valor extremamente razoável. Mas, a APCD pode tentar uma outra 
seguradora... num primeiro momento a Associação pode até conseguir um preço mais 
barato, mas o mesmo problema voltará no ano seguinte se a APCD não corrigir o 
problema da utilização inadequada. 
 

APCD Jornal: O que é a sinistralidade? 



Sinistralidade é a relação do que a operadora arrecada com o que se gasta. 
A operadora arrecada 100 supondo gastar 80. Se a operadora arrecada 100 e esse 
gasto vira 120 há uma sinistralidade maior do que a esperada: uma sinistralidade de 
120% contra uma sinistralidade esperada de 70% ou 80%. Para se ter uma idéia, o 
segmento todo, tanto as seguradoras como as Unimeds, estão com um nível de 
sinistralidade na base de 85%, 90%, que é um número estratosférico. 
As operadoras que gastam com assistência médica 85% a 90% do que elas 
arrecadam, ou seja, têm o custo administrativo delas, pagamento de salários, o 
marketing, têm as comissões que têm de pagar e têm o lucro, porque afinal de contas 
eles não fazem isso por diletantismo, eles fazem isso para ganhar dinheiro. 
Aliás, o governo tem contribuído bastante para acabar com o setor, porque, do jeito 
que está, o setor vai acabar. Eles querem transformar o privado no público, o governo 
quer fazer com o privado aquilo que não consegue fazer na sua casa, quer transformar 
a obrigatoriedade dos planos de saúde à obrigatoriedade deles e aí está dando o que 
dá, aumentam cobertura, exigem isso, aquilo, em nome do consumidor. Porém, eles 
esquecem que, quem tem essa obrigação é ele, governo. A saúde privada tem um 
contrato que rege normas, rege regras que evidentemente tem que ser preservado o 
lucro. O governo está impedindo isso. 
Uma das coisas que o governo precisa fazer é definir o que ele quer com a iniciativa 
privada na área de saúde. Se ele quer acabar, está no caminho certo, porque Bradesco 
e Sul América, com toda certeza, pode dizer que eu falei, estão loucas para sair do 
mercado, querem vender a carteira, e só elas duas juntas têm cerca de 5 milhões de 
usuários - 5 milhões em cima de 35 -, ou seja, têm um quinto do mercado, só essas 
duas... Elas estão tendo prejuízo... não estou defendendo nenhuma das duas. Nesse 
mercado privado tendem a sobreviver aquelas que não visam lucro. Isso se muito bem 
administradas, se administradas com uma rede parceira, se administrada com uma 
rede limitada. Aí ele vai num médico que não tem nenhum vínculo com você, aí o 
médico em vez de receitar um raio-X para o joelho, que tem um probleminha 
qualquer, pode uma ressonância magnética cujo valor é 10 a 20 vezes maior que o 
raio-X, por exemplo. Se o médico não estiver do seu lado, ao invés de ele pedir... o 
pediatra, a criança vai lá com um resfriado, o que seria o razoável? Eu não sou 
médico, estou apitando aqui onde eu não deveria, mas o que seria razoável? A mãe vai 
lá com o filho... ' - toma aqui essa aspirina', porque 99% das vezes é um vírus gripal e 
acaba, se o médico não for aliado, a mãe vai lá desesperada aí ele dá os remédios e 
pede cinco exames. Tanto que 70% dos exames solicitados sequer são apanhados no 
laboratório. E aí o que acontece? A mãe faz aqueles exames e toma aqueles 
remedinhos e não volta porque a criança fica boa. Não só não vlota como não pega. 
Agora, se o médico joga no mesmo time da operadora e dá o remédio e fala 'se esse 
quadro não melhorar, você volta aqui em 48 horas'. Aí justifica dar uma série de 
outros exames para ver alguma coisa que não esteja bem diagnosticada. Para que isso 
ocorra é preciso que haja uma parceria entre operadora e médico, coisa que hoje não 
existe. Há uma guerra entre operadoras e médicos. E essa é uma das raízes da 
elevação dos preços do custo da assistência médica. Há um crescimento de utilização 
nos últimos quatro anos, especialmente nos últimos dois anos, assustadora, ou seja, a 
mesma quantidade de usuários utiliza cerca de 100%, 150% mais consultas e exames, 
etc, do que antes e não há nenhuma evidência de epidemiologia, de problema 
nenhum. O que leva-se a suspeitar que isso seja uma decorrência de uma não parceria 
entre médico e operadoras. 

 
 

 


