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Academia Nacional de Seguros e Previdência - ANSP

Em busca de soluções para o mercado de saúde suplementar – gestão de 
riscos: a experiência GNDI



Marco regulatório do Setor

Fonte: FenaSaúde 2018

O setor de saúde suplementar no Brasil é regulado pela Lei dos Planos de Saúde - Lei 9.656/98, 
que estabeleceu os principais requisitos para o funcionamento do setor.

O marco regulatório estabeleceu rígidos parâmetros e regras para as operadoras de Planos de 
Saúde no Brasil. Entre as regras trazidas pela legislação, destacam-se:

 Controle dos reajustes | planos individuais
 Vedação à rescisão unilateral dos contratos | planos individuais
 Imposição de períodos máximos de carência
 Rigidez na segmentação assistencial
 Fixação das faixas etárias para reajuste
 Vedação ao reajuste por mudança de faixa etária a quem tem mais de 60 anos
 Proibição da seleção de risco por idade e condição de saúde
 Regras para aposentados e demitidos



O mercado da Saúde Suplementar no Brasil

Fonte: FenaSaúde 2018



Retorno para a sociedade: o desempenho assistencial da 
Saúde Suplementar

Fonte: FenaSaúde 2018

• As operadoras de plano de assistência à saúde são responsáveis pela organização do sistema
mutualista no qual se baseia o funcionamento da Saúde Suplementar. 

• É esse sistema solidário que permite o acesso das pessoas aos tratamentos e
terapias pelos quais poucos poderiam pagar diretamente, o que lhe confere grande importância
social. 

• A Saúde Suplementar ajuda a melhorar a qualidade de vida e contribui para o aumento da 
expectativa de vida da população. 

• Além disso, estimula a criação de novos mercados e empregos.



DADOS DE 2017

Fonte: FenaSaúde 2018



Beneficiários: de planos de assistência médica e 
exclusivamente odontológicos

Fonte: FenaSaúde 2018

Beneficiários de planos de saúde por segmentação assistencial
Ago/17 – Ago/18



Beneficiários: de planos de assistência médica e 
exclusivamente odontológicos

Fonte: FenaSaúde 2018

Beneficiários de planos de saúde por segmentação assistencial
Ago/17 – Ago/18



Gastos com Saúde e o Aumento das 
Despesas Assistenciais na Saúde 
Suplementar

Fonte: 
FenaSaúde
2018



Fonte: FenaSaúde 2018

Gastos totais com Saúde no Brasil



DESAFIOS da Saúde 
Suplementar 2019



O novo marco regulatório deve ser 
pautado pelas seguintes propostas

Fonte: 
FenaSaúde
2018



Experiência 
GNDI



Fundado em 1968 e sediado em São Paulo (SP), o Grupo NotreDame 
Intermédica possui:

50 anos de 
atuação

Pioneiro em Medicina
Preventiva

(1982)

Uma das maiores 
operadoras de saúde 

do País

+  de 3,8 milhões
de beneficiários 

Corpo Clínico
com + de 3 mil 

pessoas

+ de 14 mil
dentistas 

credenciados

12.353 mil
colaboradores 

O que é o GNDI?

19 Hospitais próprios
68 Centros Clínicos

24 PA

Fonte: Informações da Companhia



Modelo verticalizado e poliárquico de tratamento altamente eficaz

Estrutura de incentivo altamente alinhada e tratamento superior do paciente 

Medicina 
preventiva

Hospital / 
Centro 
Médico

Fonte 
pagadora

Controle de custos altamente eficaz

Estrutura de incentivos altamente alinhada
Responsabilização total

Abordagem GNDI 
Controle da cadeia de valor

Entrega desarticulada de tratamento

Exposição da margem à terceiros

Incentivos Distorcidos

Responsabilização limitada

Fonte 
pagadora

Hospital / 
Centro 
Médico

Generalista/
Especialista

Abordagem Tradicional

Generalista/Es
pecialista

Verticalmente integrada com tratamento 
superior do paciente

Experiência GNDI



QUALIDADE

Programa Gestação 
Segura

Programa de 
Assistência ao 

Idoso (PAI)

Apoio ao paciente 
Obesidade Mórbida 

(PAP2)

Núcleo de 
Atendimento 

Multidisciplinar

Programa de Apoio 
ao Paciente Crônico 

(PAP)
Núcleo de Assistência 

Multiprofissional

Experiência GNDI – Promoçao de Saúde e Medicina Preventiva

KPI`s – Indicadores de Qualidade



6x Retorno do tratamento preventivo: Para cada R$1,00 investido em programas de 
tratamento preventivo, o GNDI evita R$6,28 em despesas médicas

Membros de “alto-risco” contribuem desproporcionalmente para a importância, em 
termos de custo, do tratamento preventivo

…criando oportunidades para uma rede personalizada de soluções de tratamento preventivo

Programas de tratamento de doêncas crônicas e de alto-risco
(>110.000 beneficiários membros)

Tratamento crônico “Alto-risco”

Prevenção de complicações
Cuidados de idosos

Oncologia
Cuidados de gravidez

Diabetes e Hipertensão

Prevenção de Incapacitação
Casos complexos

Grupos de suporte à cuidadores

Doenças renais
Doenças cerebrais

Fonte: Informações da Companhia
Nota: Custos totais incluem custos de exame + custos de encaminhamento

~94%
Aderência

~45% 
Redução de partos 

prematuros

Modelo único de medicina preventiva reduz custos médicos

Experiência GNDI



Experiência em Medicina 

Preventiva

Programa Gestação 
Segura

Programa Gestação Segura

Fonte: Informações da Companhia



INTERNAÇÃO PACIENTE DIA/MIL  

Programa de 
Assistência ao 

Idoso (PAI)

Programa de Assistência ao Idoso (PAI)

Fonte: Informações da Companhia



Programa de Apoio ao Paciente Crônico

INTERNAÇÃO PACIENTE DIA/MIL  

Programa de Apoio 
ao Paciente Crônico 

(PAP)

Fonte: Informações da Companhia



Experiência em Medicina 

Preventiva

Programa de Apoio 
ao Paciente Crônico 

(PAP)

Crônicos Adultos (PAP)

Fonte: Informações da Companhia



Cirurgia Bariátrica 1000 vidas/ano

ANS = 1,63
IMS = 0,57

48.476
Beneficiários 
participantes

65%

Avaliação alimentar
boa/ótima – 06 meses de 
programa

9,8 %

85%

Adesão ao protocolo – 12 
meses de programa

Redução do peso Corporal 
em 06 meses de programa

Apoio ao Paciente 
Obesidade Mórbida 

(PAP2)

PAP 2 – PROGRAMA DE APOIO AO PACIENTE OBESIDADE MÓRBIDA  

Apoio ao Paciente Obesidade Mórbida (PAP2)

Fonte: Informações da Companhia



1- Forte pressão por redução de custos;

2- maior interesse e acompanhamento por resultados assistenciais, NPS, jornada do 
empregado/paciente – saúde populacional (comitês de saúde)

3- maior apoio no incentivo e apoio à captação precoce para os programas de PROMO/PREV 
(ex. perfil saúde)

4- maior aceitação de modelos verticalizados de atenção à saúde

5- utilização mais significativa de produtos com participação financeira dos empregados 
(coparticipação em franquia), mas com isenções e indicações de prestadores-alvos

6 –adoção de critérios de elegibilidade e meritocracia para o plano de saúde e modelos de 
planos

Panorama de benefícios corporativos



OBRIGADO ! 

Luiz Celso Dias Lopes

luiz.lopes@intermedica.com.br
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Em 2017 foram financiados pelas Operadoras de Saúde mais de:
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Aumento das Despesas Assistenciais



Planos Médicos: Perfil dos Beneficiários, Utilização e Despesas

Fonte: FenaSaúde 2018



Planos Médicos: Perfil dos Beneficiários, Utilização e Despesas

Fonte: FenaSaúde 2018
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Impacto financeiro da incorporação de tecnologias – Rol 2018
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Impacto financeiro da incorporação de tecnologias – Rol 2018
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