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RESUMO

A presente pesquisa está inserida na linha de pesquisa Serviços e Programas de Saúde (Assistência) - Controle, Avaliação e Regulação em Saúde, e 
possui como tema geral a análise da assistência à saúde do idoso no setor da saúde suplementar no âmbito da análise do modelo do cuidado a 
partir do marco regulatório. A problemática da pesquisa reside na análise considerando este perfil epidemiológico, do questionamento se o 
marco regulatório da saúde suplementar está conseguindo promover remodelações na assistência à saúde do idoso. Nesse sentido, a pesquisa 
tem por objetivo geral analisar o modelo assistencial à saúde do idoso pelo sistema suplementar à luz do seu marco regulatório, bem como 
objetivos específicos discutir o processo de envelhecimento populacional e o sistema de saúde suplementar; discorrer sobre o marco regulatório 
do sistema de saúde suplementar no Brasil e suas especificidades em relação à população idosa; assim como examinar as Resoluções nº 264 e 
265, de 19 de agosto de 2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, analisando em que medida contribuem para o aprimoramento do 
modelo assistencial. Assim sendo, visando alcançar tal finalidade, quanto a metodologia utilizada trata-se de pesquisa documental, de análise 
normativa, na medida em que está sendo analisado os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais no ordenamento jurídico brasileiro 
referentes a saúde suplementar, as Resoluções Normativas e Instruções Normativas da ANS, a Cartilha para Modelagem de Programas para 
Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças, o Manual Técnico para Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde 
Suplementar, o Caderno de Informação da Saúde Suplementar: beneficiários, operadoras e planos, o Plano de Cuidado para Idosos na Saúde 
Suplementar e o Relatório de Gestão da ANS. Quanto aos resultados obtidos e as conclusões, a pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados e 
análise bibliográfica e documental, referindo-se no primeiro momento a análise dos dados referentes a implementação das Resoluções 
Normativas nº 264 e 264 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no que concerne ao acompanhamento dos 12 (doze) meses de 
implementação dessas resoluções no período de agosto/2011 à agosto/2012 no Brasil, bem como a mensuração em um segundo momento da 
análise de conteúdo de resultados de referência empírica mais recente de programa de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças na 
saúde suplementar no âmbito da população idosa – programa de assistência ao idoso de uma operadora de plano de saúde.
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