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RESUMO

O propósito deste estudo é avaliar a utilização dos indicadores de
desempenho na gestão de operações da saúde suplementar com o objetivo de
verificar seu uso na prática diária e quais deles são priorizados em função dos
benefícios alcançados. A metodologia escolhida foi à pesquisa qualitativa através de
entrevistas com gestores de operadoras de planos de saúde e prestadores de
serviços. As operadoras surgiram como uma alternativa assistencial. A saúde
suplementar é atualmente um setor em crescente expansão constituído por vários
agentes, numa imbricada rede de relacionamento e com interesses conflitantes.
Buscando a harmonia entre esses agentes o governo criou a ANS, órgão regulador
que em favor do interesse público tem normatizado as relações entre os
participantes. Uma grande parte da população busca atendimento médico na saúde
suplementar. A sua importância é demonstrada pelo alcance social da prestação dos
serviços, pela grande movimentação de valores, pela geração de empregos e
participação na economia e no PIB. Os indicadores de desempenho inicialmente
utilizados na indústria foram posteriormente trazidos para o setor de serviços e
indicam oportunidades de melhorias. A ANS através de resoluções normativas
trouxe para a área de saúde a obrigatoriedade da utilização de indicadores de
desempenho diferentes dos tradicionalmente usados, pelos benefícios inerentes à
sua prática. O resultado da pesquisa mostrou que o trade off da maioria dos serviços
e operadoras tem sido em relação ao custo, justificados pela crescente despesa
assistencial e que outros indicadores como velocidade, flexibilidade e confiabilidade
não tem participação preponderante. As pesquisas realizadas para avaliação da
satisfação dos clientes não são divulgadas ou repassadas para todos os
interessados, sendo tratadas de maneira isolada. O pouco que se tem em relação à
qualidade mostra que ainda há muito a melhorar na área de serviços de saúde.
PIB – Produto Interno Bruto
Palavras-Chaves: indicadores de desempenho, gestão de operações na saúde
suplementar

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the use of performance indicators in
operations management of health insurance in order to verify its use in daily practice
and which ones are prioritized according to the benefits achieved. The methodology
chosen was qualitative research through interviews with health plan operator
managers and service providers. The operators have emerged as an alternative
health care. The health insurance industry is currently in a growing expansion
consisting of several agents in an overlapping network of relationships and conflicting
interests. Seeking harmony between these agents the government created the ANS,
the regulatory body that in the best interest of the population has normalized relations
between the participants. A large bulk of the population seeks medical care in health
insurance. Its importance is demonstrated by the social service range delivery, by
significant flows of values, the generation of employment and participation in the
economy and GDP. The performance indicators used in the industry initially were
later brought to the service sector and indicate opportunities for improvement. The
ANS by normative resolutions made mandatory to the health sector the use of
performance indicators other than those traditionally used, the benefits inherent to its
practice. The survey results showed that the trade off of most services and carriers
have been cost-justified by increasing welfare spending and other indicators such as
speed, flexibility and reliability has a preponderant role. Research conducted for the
evaluation of customer satisfaction are not disclosed or passed on to all
stakeholders, being treated in isolation. There is little in relation to quality that shows
there is still much to improve in the area of health services.
GDP= Gross domestic product
Key-words: performance indicators, management operations in the health insurance.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1 - Participação das modalidades de OPS por beneficiários
e despesas assistenciais 2008)…………………………………………....24

Figura 1 - Critérios de desempenho operacional…………………...........................36

Quadro 1 - Critérios de desempenho…………………………………………………...41

Quadro 2 - Relação dos entrevistados………………………………...........................50

Quadro 3 - Critérios de análise………………………………………............................54

Tabela 1 - Análise do resultado. Relatório sintético………………………………….72

LISTA DE ABREVIAÇÕES

ANS

- Agência Nacional de Saúde

ABRAMGE- Associação Brasileira das Empresas de Medicina de Grupo
BSC

- Balanced Scorecard

CID 10

- Código Internacional de Doenças

DIOPS

- Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de
Saúde

FPNQ

- Fundação Prêmio Nacional da Qualidade

IBGE

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MS

- Ministério da Saúde

OCDE

- Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

PIB

- Produto Interno Bruto

PNAD

- Pesquisa Nacional por Amostra de domicílio

QUALISS - Programa de Monitoramento da Qualidade dos Prestadores de Serviços
de Saúde Suplementar
RBV

- Resource Based View

RN

- Resolução Normativa

SIH

- Sistema de Informações Hospitalares

SUS

- Sistema Único de Saúde

VCMH

- Variação do Custo Médico-Hospitalar

1

O PROBLEMA

1.1

INTRODUÇÃO

O Sistema de Saúde no Brasil está dividido em Sistema Público e Sistema
Privado. O Sistema Privado ou de Saúde Suplementar surgiu em resposta à falência
do

atendimento

público

e

organizou-se

em

diferentes

modalidades

(ALBUQUERQUE et al.,2008).
O empresariado e a capitalização da medicina no Brasil criaram a assistência
médica de grupo e as cooperativas. Médicos e prestadores de serviços sentiram a
necessidade de facilitar o acesso de maior parcela da população a serviços e
tecnologias cada vez mais onerosas. Isso só foi possível porque se usou a forma de
pré-pagamento e a divisão de riscos embasada pelas técnicas atuariais cada vez
mais desenvolvidas. A medicina de grupo cresceu as expensas da dificuldade de
acesso ao serviço público e da fuga da classe média dos consultórios privados
provocada pelo achatamento salarial (FONSECA, 2004).
A baixa qualidade atribuída ao sistema público é considerada um fator
importante no crescimento da saúde suplementar, tendo a classe média buscado
progressivamente a solução para os seus problemas no sistema privado, fato este
potencializado pela oferta cada vez maior de planos de saúde para funcionários de
instituições públicas e privadas (PINTO, 2003).
A expansão de empresas operadoras de planos de saúde fez delas a força
motriz de um grande mercado, firmando–se como agentes centrais de um modelo de
financiamento da demanda para 44 milhões de brasileiros segundo relatório da ANS
de junho de 2010. É inegável a relevância social e econômica do sistema de saúde
suplementar, que movimenta 64,1 bilhões de reais (ANS, 2010).
As empresas que operam planos de saúde desempenham um importante
papel na sustentabilidade do mercado privado de assistência. (FARIAS;MELAMED,
2003).
A Saúde Suplementar durante anos atuou no mercado sem regulamentação
própria. A partir de janeiro de 1999 ela passou a ser regulada pelo Governo através
da Agência Nacional de Saúde. Essa regulamentação federal trouxe diversos
benefícios aos consumidores, pois passou a exigir das operadoras uma cobertura
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mínima aos seus clientes, com uma assistência maior do que abrangiam
anteriormente (ZUCCHI; DEL NERO; MALIK, 2000).
Antes da lei 9656/98 as operadoras excluíam de seus planos as doenças
infecciosas, as crônico-degenerativas, os tratamentos de alto custo e impunham
limites para a utilização do plano, tempo de internação e de idade para acesso
(GAMA et al, 2002).
A nova legislação federal para o mercado buscou a padronização dos
serviços, a elaboração de uma regulação eficiente, a fiscalização da seleção de
risco, a manutenção da estabilidade do mercado e o controle da assimetria da
informação (RIBEIRO, 2001; ALMEIDA,1998).
O rigor da ANS impôs o encerramento de diversas empresas e a retração
significativa do mercado, trazendo a necessidade de um melhor gerenciamento dos
recursos disponíveis e a necessidade de ferramentas de gestão mais eficazes. Ao
envelhecimento populacional, somou-se a incorporação de novas tecnologias e o
aumento da utilização dos serviços determinando um aumento no custo real da
assistência médica conhecida como inflação médica (MIRANDA, 2004).
O efeito dessa regulamentação foi imediato. Se por um lado permitiu um
atendimento muito mais abrangente, por outro causou um impacto relevante nos
custos das operadoras e consequentemente no valor das mensalidades.
Para se ter uma idéia desse impacto, antes da criação da ANS havia mais de 3500
operadoras atuando no Brasil e hoje são apenas 1065, o que confirma a dificuldade
financeira desse mercado, principalmente para as pequenas operadoras (ANS,
2010).
Com as transformações ocorridas no Leste Europeu e a volta à economia de
mercado houve um enfraquecimento dos sistemas de saúde nacionalizados, ao
mesmo tempo em que cresceu o numero de adeptos a privatização dos serviços.
Um grande número de países, não suportando financiar um sistema de saúde
público permite que o setor privado ocupe os espaços operacionais e tecnológicos
existentes na rede oficial. Em outros, a privatização busca livrar o governo dos
problemas nele contido. Em alguns países as instituições públicas que ofereciam
serviços gratuitos criaram mecanismos de cobrança para pacientes privados. A
maioria dos países europeus onde existe sistema público de saúde, cobra taxas de
serviços nos seus hospitais para desestimular a utilização desnecessária (DEL
NERO,1995).
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Os gastos com a saúde no Brasil crescem mais que a inflação e o PIB,
consumindo frações crescentes da renda e das receitas públicas. As despesas com
consumo de bens e serviços de saúde no Brasil atingiram R$ 283,6 bilhões em 2009
segundo a última pesquisa por amostra de domicílio. Este valor correspondeu a
8,8% do PIB desse ano (IESS,2010).
No Brasil, assim como em outros países por uma série de fatores, os custos
dos serviços médicos estão fora de controle, sendo difícil medir o custo-benefício
mesmo de programas específicos. Há um incentivo a especialização médica pelo
governo, pelas industrias de equipamentos médico-hospitalares e pelas industrias
farmacêuticas. A falta de planejamento e controle insuficientes torna o sistema
público burocrático e ineficaz, não correspondendo as necessidades da população
com uma distribuição geográfica desigual. Os moradores da periferia das grandes
cidades e a população das áreas remotas, em torno de 30% da população, não têm
acesso a nenhum tipo de serviço Em outras áreas existe um uso excessivo da
tecnologia, internações desnecessárias e exames supérfluos (DEL NERO,1995).
Há uma competição do setor privado com o setor público por exames
lucrativos e cirurgias eletivas e não existem mecanismos de controle apropriados
para a distribuição do financiamento da seguridade social. A responsabilidade do
governo é enorme quando se refere a investimento em saúde e utilização de
recursos públicos (DEL NERO,1995).
Na área privada passamos por uma situação de crise. A rede de atendimento
composta por médicos, hospitais, clínicas e laboratórios reclamam da baixa
remuneração. Algumas operadoras de saúde estão em uma situação pré-falimentar.
Elas se veem as voltas com instrumentos de gerenciamento e controles de custos
para resolver sua problemática. Por outro lado, os usuários tentam fazer com que as
despesas com saúde caibam em seus orçamentos. Traçando-se um paralelo entre a
saúde pública e a suplementar temos situações semelhantes. Nosso modelo atual
de saúde é um modelo equivocado por estar focado na doença e não na saúde
(MIRANDA,2004).
De um modo geral, prevenir seria o ideal, porém também representa custos.
Tem que ser introduzido um novo paradigma, pois o consumidor de planos de saúde
durante anos foi bombardeado com o marketing focado nas doenças, com rede de
atendimento e clínicas sofisticadas, hospitais e equipamentos de alta tecnologia. É
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o que ele vai buscar ao comprar um plano de saúde, pois foi induzido por anos de
propaganda (MIRANDA,2004).
Segundo Alves (2006), a relação entre operadora e o serviço credenciado é
marcada por assimetrias de informação. O conflito surge porque o que representa
custo para a operadora significa receita para os serviços credenciados.
O objetivo do serviço credenciado é realizar o maior número possível de
exames para aumentar a sua remuneração pois recebe por atendimento realizado.
Já a operadora tem vantagem quando o beneficiário não utiliza o plano pois sua
receita é fixa (SALVALAIO, 2008).
O gerenciamento dos gastos na saúde é uma tarefa árdua considerando-se a
variabilidade dos gastos, a elevação dos custos e a ocorrência imprevisível de
eventos catastróficos, com custos extremamente altos, distorcendo qualquer
previsão atuarial (MIRANDA,2004).
As operadoras de saúde são obrigadas a trabalhar com valores de
contribuição cada vez menor e com despesas de serviços a cada dia maior,
causados pela regulação estatal levando-as praticamente a inviabilidade econômica.
As pessoas jurídicas que contratam os serviços, o fazem por obrigatoriedade da
política trabalhista e se preocupam mais com o valor que vão pagar do que com a
qualidade dos serviços prestados. As pessoas associadas aos planos pagam um
valor mensal que habitualmente consideram caro e querem fazer valer o dinheiro
pago utilizando os serviços em qualquer tempo, de forma excessiva e
desnecessária,

sem

consciência

do

caráter

coletivo

de

sua

contribuição

(MIRANDA,2004).
Os prestadores e profissionais da saúde acreditam que seus recebimentos
são insuficientes para os serviços prestados e por isso criam formas de cobranças
exageradas. Essas relações conflituosas permeiam um sistema com um clima de
adversidade entre seus elementos. A falta de sensibilidade coletiva dos beneficiários
com o uso inadequado do plano, gera desperdícios e fraudes o que implica em
elevação dos custos. A inflação tecnológica para o diagnóstico e tratamento das
doenças, agravada pelo envelhecimento populacional, pelos processos jurídicos
colocados contra os prestadores e pela própria característica da vida moderna, com
seus hábitos e práticas nocivas: como stress, violência e sedentarismo, só pioram
essa situação (MIRANDA,2004).
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Segundo Cappetini, Chow e Mcnamee (1998) o aumento dos custos está
relacionado aos avanços da medicina e da tecnologia colocada à disposição dos
médicos que passam a gerar um custo mais elevado para o mesmo tipo de serviço.
Para os planos, os exames mais sofisticados impactam significativamente na
ocorrência de custos na operadora.
Marinho e Mac-Allister (2005) destacam que na visão do beneficiário do
plano a livre escolha de médicos e prestadores de serviços é sinal de qualidade do
plano adquirido porém, para as operadoras, o maior número de opções pode gerar
um maior custo pois facilita o acesso do beneficiário a vários médicos e a repetir
exames sem nenhum tipo de controle.
O quadro acima traz indícios de que não existem indicadores e informação
que permitam gerir um relacionamento entre operadoras, beneficiários e
prestadores, adequados a viabilidade do sistema e incentivos que conjuguem
qualidade e custo justo, visando à melhoria do sistema (MIRANDA,2004).
As empresas operadoras de planos e seguros de saúde que compõem o
sistema de saúde possuem algumas características que o diferenciam das outras
empresas prestadoras de serviços, como a imprevisibilidade em relação ao custo e
ocorrência de despesas médicas e a assimetria de informações entre os agentes, já
que o beneficiário dispõe de informações sobre seu estado de saúde que não revela
à operadora, assim como a operadora não revela integralmente suas estratégia de
gerenciamento de custos ou detalhes sobre seus mecanismos de regulação, não
divulgando completamente as condições em que os serviços serão ofertados ou
cobertos a beneficiários e prestadores. A manutenção no serviço público de alguns
serviços muito onerosos como o atendimento de emergência ou acesso a
equipamentos de alta tecnologia é por sua vez estimulado pelas operadoras que
vêm nestes serviços uma forma de poupar recursos no atendimento e em
investimentos (FONSECA, 2004).
A análise deste cenário mostra que os sistemas atuais caminham para a
inviabilidade econômica. Algumas práticas devem ser questionadas para que sejam
criados mecanismos de gestão que solucionem ou diminuam o problema
(MIRANDA,2004).
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1.2

O PROBLEMA DA PESQUISA

A

maioria

dos

países

enfrenta

um

problema

comum

devido

à

insustentabilidade financeira do sistema de saúde.
O crescente aumento das despesas assistenciais conforme o relatório atual da
ANS, a alta sinistralidade das operadoras e o acirramento da concorrência entre
elas, mostram a importância da gestão de operações de serviços na saúde
suplementar para que operadoras, prestadores e clientes tenham uma relação
comercial harmônica e lucrativa.
No contexto atual com o aumento da concorrência e a crescente elevação
dos padrões exigidos pelo mercado, a busca de melhor desempenho é uma
preocupação nas organizações de serviços de forma geral.
Considerando-se o cenário atual pergunta-se: “qual o papel que os
indicadores de desempenho têm na gestão dos serviços de saúde suplementar?”
1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo principal

Avaliar a utilização dos indicadores de desempenho e sua relevância na
gestão dos serviços de saúde suplementar.
1.3.2

Objetivos intermediários

1) Avaliar quais os indicadores de desempenho são utilizados no setor de
serviços de saúde suplementar.
2) Obter a visão dos gestores da saúde suplementar sobre a utilização dos
indicadores de desempenho em sua prática diária e na relação com os serviços.
1.4

SUPOSIÇÃO

Com o crescente aumento dos custos médicos, as empresas de saúde se
defrontam com um grande problema que é gerir melhor seus custos para não se
inviabilizarem economicamente. Diante da conjuntura atual e restrições impostas
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pela ANS há a necessidade de se avaliar a utilização dos indicadores de
desempenho como forma de gerenciar operações de serviços de saúde
e ampliar seu poder competitivo. A pesquisa com gestores de planos de saúde, de
unidade hospitalar e prestadores de serviços diagnósticos mostrará quais
indicadores são preferencialmente usados pelos serviços e se o uso adequado dos
indicadores de desempenho tem contribuído para uma melhor gestão. Supõe-se que
a realização de entrevista com cada um dos envolvidos possa fornecer informações
sobre as estratégias adotadas e mecanismos aplicados nas organizações,
auxiliando a solução dos problemas comuns enfrentados nos serviços de saúde.
1.5

DELIMITAÇÃO
Serão pesquisados os indicadores de desempenho: custo, velocidade,

confiabilidade, qualidade e flexibilidade, segundo a visão de Slack et al.(1999) nas
dimensões propostas por Corrêa e Corrêa (2006) em seu modelo de prioridades.
A pesquisa se realizará com gestores de doze empresas da saúde
suplementar: gestores de planos de saúde, de unidade hospitalar, prestadores de
serviços médicos, prestadores de serviços de imagens e de serviços de laboratório
da cidade do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. O grupo, no total de doze
entrevistados, será de representantes dessas atividades, gerentes ou diretores
responsáveis pela gestão administrativa. A condição de participação é que todos
estejam atuando há mais de três anos na área da medicina suplementar.
1.6

RELEVÂNCIA

O tema proposto para a pesquisa tem relevância acadêmica porque são
poucos os estudos específicos sobre o assunto. Originalmente os indicadores foram
utilizados nas atividades de manufatura e posteriormente nos serviços. Só
recentemente foram introduzidos na área de saúde. É importante para todos que
atuam direta e indiretamente na área de serviços de saúde por que o levantamento e
a discussão do tema de alguma forma podem incorporar aspectos que melhorem a
gestão administrativa e a estratégia organizacional desses serviços beneficiando os
clientes e a sociedade em geral.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

A SAUDE NO BRASIL
Desde a década de 60 as pessoas pertencentes ao mercado formal de

trabalho passaram a pagar por formas privadas de atenção a saúde o que passou a
ser visto como um bem de consumo, implicando na mercantilização das instituições
médicas. A constituição das operadoras de planos de saúde ocorreu mediante o
patrocínio governamental. A rigor, o Estado financia os serviços de saúde de forma
direta ou através de subsídios, isenções ou incentivos fiscais que levam ao
barateamento dos custos para a população ou parte dela (MÉDICI apud OCKÉREIS; ANDREAZZI; SILVEIRA, 2006, p. 160).
No final da década de 70 se vê os primeiros sinais de recessão da economia
e crise financeira na Previdência com a diminuição da qualidade do atendimento e
dos preços pagos ao setor privado, levando a ruptura unilateral de contratos com
vários convênios e hospitais. Devido à deterioração da prestação dos serviços
públicos de saúde os operários qualificados, assalariados e os profissionais liberais
passaram a formar uma clientela em potencial para a demanda dos serviços
médicos (OCKÉ-REIS,2002).
Empresários e trabalhadores passaram a custear a assistência medica
prestada pelas empresas de medicina de grupo e pelos serviços de saúde das
firmas (CORDEIRO,1984).
Na década de 80 estruturou-se um novo arranjo político e econômico no
sistema de saúde brasileiro. Foi criado o SUS – Sistema Único de saúde, operado
pelos municípios com coordenação do governo federal. A instauração do Sistema
Único de saúde, público, gratuito e universal significou a afirmação da assistência a
saúde como um direito constitucional promovendo a extensão de acesso para os
segmentos

sociais

excluídos

do

modelo

medico

previdenciário

vigente

(FARIAS,2003).
Hirschman (1992) nos mostra que não foi à criação do SUS que
perversamente proporcionou o crescimento dos planos de saúde. Ao contrário, o
crescimento dos planos é que foi perverso porque teve incentivos fiscais tirados do
SUS.
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Na década de 90, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso
implantou-se uma reforma administrativa para a recuperação das finanças públicas e
da capacidade de governança do Estado (BRESSER PEREIRA, 2000).
O mercado então seria o regulador da vida social e a privatização levaria ao
encolhimento do aparelho governamental e de sua responsabilidade na área de
saúde (LIMA, 2005).
O Estado procura manter a saúde suplementar como um importante
participante do sistema de saúde na medida em que desafogam o atendimento
público e universal do SUS (FONSECA, 2004).
2.2

TIPOS DE SISTEMAS DE SAÚDE
Segundo Porto, Santos e Ugá (2006) planos públicos são os serviços e

planos de saúde mantidos pelo Estado para uma clientela fechada, como por
exemplo, as forças armadas. É considerado privado quanto ao acesso.
Existem sistemas de saúde que mesclam a esfera pública e privada quer na
prestação de serviços quer no financiamento. Quando o seguro privado é o principal
sistema de saúde ele atua como primário. Há casos em que se faz opção entre
sistema público e privado e aí ele é substitutivo como ocorre na Alemanha, Holanda,
Bélgica e Chile.
O sistema complementar ocorre quando as pessoas adquirem o plano para
complementar o acesso a serviços não cobertos pelo sistema estatutário como na
França (PORTO; SANTOS;UGÁ, 2006).
O seguro privado é suplementar porque comercializa planos de saúde e
vende serviços já cobertos pelo sistema público de cunho universal. Ele é
suplementar quando associado a uma duplicação da cobertura, oferecendo alguns
elementos adicionais tais como livre escolha do prestador, diferença na hotelaria e
acesso mais ágil que o estatutário. O sistema suplementar existe em vários países
como Reino Unido, Finlândia, Portugal, Espanha, Itália e Grécia (PORTO; SANTOS;
UGÁ, 2006).
O segmento de planos privados no Brasil tem função suplementar aos
serviços do SUS, isto é, duplicados quanto à cobertura. A maior parte dos serviços
hospitalares é de propriedade privada (62%). As unidades de apoio e diagnóstico
(92%) são privadas. Já 78% das unidades ambulatoriais são estatais.
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2.3

SAÚDE SUPLEMENTAR
O setor de saúde suplementar sofre constantes modificações pelo ingresso

de novos entrantes e pela saída de operadoras de forma voluntária ou compulsiva.
Após o marco regulatório na saúde, com a Lei 9656 de 03/06/98, houve maior
incidência de cancelamento que entrada de novas operadoras no mercado
(NOGUEIRA,2004).
Segundo Andrade e Lisboa (2001, p. 288), uma característica do setor é a
assimetria de informação entre provedores de serviços médicos e os potenciais
pacientes. Há dois tipos de incertezas associados a esse bem: a incerteza da
necessidade de uso e a incerteza do diagnóstico. A assimetria da informação se dá
pelo fenômeno do risco moral que ocorre quando o consumidor não utiliza os
serviços em um nível racional ou quando os provedores induzem a uma maior
utilização de serviços por conhecer de informação sobre esse ou aquele paciente
induzindo a demanda com a criação de procedimentos desnecessários. Outra
situação é a seleção adversa que ocorre quando a empresa não faz uma apurada
avaliação do risco ou está impedida de discriminar e faz a precificação pelo risco
médio. Os agentes de alto risco são beneficiados em detrimento dos agentes de
baixo risco. O envelhecimento da população, a incorporação tecnológica e a
transição epidemiológica têm elevado os custos dos planos de saúde.
2.4

COMPONENTES DA SAÚDE SUPLEMENTAR
No setor de saúde suplementar deve-se considerar três componentes que

compõem o seu perfil: as operadoras, os prestadores de serviços e os beneficiários
(PINTO, 2003).
As Operadoras de planos de saúde surgiram como alternativa assistencial
para os trabalhadores especializados na região sudeste e se firmaram no mercado
pela ausência efetiva de determinação política. Criou-se um mercado peculiar,
multifacetado, vinculado a supremacia dos interesses econômicos e arriscadamente
afastado das políticas de saúde e de mensuração da qualidade da assistência
prestada surgindo à necessidade da criação e regulação da Agência Nacional de
Saúde.
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Os prestadores de serviços inclusive os médicos, extremamente interessados
em pacientes de planos de saúde como alternativa para as suas dificuldades junto
ao sistema público de saúde e pela espiral inflacionária que encobria as ineficiências
do setor, fez crescer a relação entre operadoras de planos de saúde e os
prestadores de serviços médicos com uma crescente dependência principalmente
da classe médica. Machado (1997) apontava que 75 a 90% dos médicos declaravam
depender de convênios para manter suas atividades.
Os contratos entre Operadoras de Planos de Saúde e Prestadores de
Serviços sempre tiveram como determinante a capacidade de vendas que o
credenciamento do prestador pudesse gerar e especialmente sua tabela de preços
(SILVA, 2003).
Segundo Pinto (2003) os prestadores de serviços de saúde suplementar em
2002 formavam uma rede credenciada com aproximadamente 106.000 unidades
distribuídas em todo o país, sendo maior a possibilidade de acesso nas capitais e
região sudeste.
Beneficiário: é a pessoa física, titular ou dependente que possui direitos e
deveres definidos na legislação e em contrato assinado com a operadora para
garantia de assistência médico-hospitalar.
Foi com essa configuração e com uma rede de relacionamento onde
estavam preservados os interesses de diversos agentes que o setor de saúde
suplementar cresceu no Brasil (SILVA, 2003).
2.5

A SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR
A assistência a saúde no país foi influenciada pelo deslocamento da

economia do setor agrário para o urbano, a partir da década de 50. A
industrialização crescente somada à capitalização da medicina através do
financiamento governamental levou a expansão do mercado de saúde e
principalmente das empresas de grupo e as cooperativas médicas. Os planos
inicialmente voltados para o trabalhador do mercado formal, a partir de 1980 se
expandiram para os clientes individuais.
As operadoras de planos de saúde atuavam livremente no mercado até a
regulamentação com a Lei 9656/98, que estabeleceu critérios de cobertura
assistencial além do controle operacional e financeiro dos agentes, uniformidade dos
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produtos, definiu carências e vedou limitações e discriminação de consumidores
(NOGUEIRA, 2004).
A ANS foi criada pela Lei 9961 de 28/06/2000 om o objetivo de avaliar,
fiscalizar e aplicar os conceitos norteadores da saúde, reduzindo o risco do mercado
com a adoção de mecanismos de barreira a novos entrantes e através do controle
da solvência (NOGUEIRA,2004).
O mercado atualmente é composto por planos privados oferecidos por
pessoas jurídicas e por planos públicos ou patronais de assistência ao servidor
público civil e militar.
Os planos de assistência se dividem em planos de assistência médica e
exclusivamente odontológicos. Os planos podem ser contratados individual ou
coletivamente por uma pessoa jurídica para assistência aos seus associados,
empregados ou sindicalizados. Os contratos coletivos podem ser empresariais com
ingresso automático na vinculação a pessoa jurídica ou por adesão. Os planos ainda
são classificados em antigos ou novos se anteriores ou posteriores a Lei 9656/98.
Segundo Zucchi, Del Nero e Malik (2000) as operadoras estão organizadas
em

modalidades,

conforme

sua

situação

jurídica,

relacionadas

abaixo

e

demonstradas no Gráfico 1:
AUTOGESTÃO: entidades que operam serviços de assistência a saúde em rede
própria ou de terceiros, destinados exclusivamente aos seus empregados e
dependentes.
COOPERATIVA MÉDICA: sociedades sem fins lucrativos, caracterizada por
cooperativas de médicos conforme a Lei 5764/71.
FILANTROPIA: entidades sem fins lucrativos que operam planos privados e são
certificadas como entidades filantrópicas no Conselho nacional de Assistência
Social.
SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE: sociedades seguradoras autorizadas
a operar planos de saúde.
MEDICINA DE GRUPO: demais empresas ou entidades que operam planos de
saúde.
ADMINISTRADORAS: firmas especializadas em administrar planos de saúde.
Em dezembro de 2010 havia 45,6 milhões de beneficiários de planos de
assistência médica representando um crescimento do setor de 8,7% em relação ao
ano anterior e 14.6 milhões de beneficiários em planos exclusivamente
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odontológicos distribuídos em 1618 operadoras em atividade, sendo 1183
operadoras médico-hospitalares. A receita de contraprestação gerada foi de R$ 71,1
bilhões e a despesa de R$ 57,7 bilhões, cobrindo um total de 23,4% da população
brasileira (ANS,2011).
Gráfico 1:

Fonte: Dados do Suplemento de Saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (IBGE/PNAD, 2008).
2.6

QUALIDADE ASSOCIADA À SAÚDE

São visíveis, no cenário atual, as mudanças nas estratégias das empresas de
planos de saúde quanto aos prestadores hospitalares. Existe um movimento de
verticalização, que é demonstrado pela opção de aquisição de hospitais por parte de
algumas empresas, ou de contenção de custos através da reserva de leitos. Outras
estratégias observadas são a procura de novas fontes de financiamento como no
caso dos hospitais filantrópicos, que criam planos próprios (ANDREAZZI, 2002).
As redes de prestadores de serviços têm peculiaridades inerentes às
diferentes modalidades de operadoras de planos de saúde, mas, independente da
forma como essa rede se organiza, é no momento da prestação de serviços que a
interface da empresa com o cliente consolida a relação do consumidor com a
empresa. Pela percepção do cliente, a boa qualidade é representada externamente
pela qualidade na prestação de serviços de saúde, além de uma visão completa de
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como a empresa opera, seus recursos humanos e físicos. Esta deverá ser bem
gerenciada,

para

efetivamente

atender

às

necessidades

da

clientela.

O

gerenciamento assistencial se iniciaria no conhecimento e na definição de critérios
para a inclusão de profissionais e serviços no sistema e na avaliação da utilização
ocorrida tanto no setor ambulatorial como hospitalar (GUERRA, 2001).
As Seguradoras oferecem redes abertas de prestação de serviços médicos
por intermédio do sistema de reembolso dos serviços prestados por médicos e/ ou
hospitais que são de livre escolha dos clientes. A definição clássica do Seguro
Saúde está restrita à figura do reembolso, ao passo que a principal característica do
setor é representada pela livre escolha (CARVALHO,2007).
A partir da Constituição de 1988 temos a qualidade de vida associada à
saúde. A qualidade na saúde é influenciada por diversos fatores: socioeconômicos,
culturais e políticos que permitem ou facilitam o acesso e conscientização das
pessoas nesse sentido (MALIK,1996).
Serviços de saúde são lugares onde se tenta diagnosticar e tratar doenças. A
área de diagnóstico tem papel de destaque nos custos crescentes na assistência
médica, fazendo parte também da qualidade o lugar que o custo com a saúde ocupa
no orçamento.Quando os exames mostram-se normais em geral é um alívio para o
paciente. Sob o ponto de vista de um administrador de uma organização, o mais
adequado é quando os exames solicitados mostram alguma alteração, pois não
foram pedidos desnecessariamente. Um dos critérios de avaliação da qualidade de
profissionais nesta área é o numero de exames com resultados positivos (MALIK,
1996).
Se os exames têm custo alguém certamente estará pagando por ele, quer
seja a organização onde está sendo realizado, quer seja o próprio paciente.
Atualmente um resultado negativo pode representar a tentativa de esclarecer um
diagnóstico ou a diminuição da capacidade ociosa do aparelho de exames por
alguma vantagem monetária ou ainda reflexo da medicina defensiva, em que o
profissional pede exames para se proteger de ações judiciais (MALIK,1996) .
O valor monetário de qualquer procedimento diagnóstico depende da ótica
de quem está analisando. Se for o proprietário da unidade o interesse é que os
resultados sejam corretos e quanto mais volume melhor. Se for o financiador, cada
exame a menos significa caso mais barato e portanto otimizado. Para o paciente um
resultado negativo pode significar desvelo profissional ou desrespeito por seu tempo
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e bolso ou mesmos usufruto de um direito. Para o profissional pode significar mais
segurança frente a um questionamento ou proteção por um treinamento prévio
insuficiente (MALIK, 1996).
Uma das dificuldades é atribuir preço ao que se é executado: cada um dos
componentes da máquina utilizada, os diferentes materiais e agulhas, contrastes ou
filmes. Na cobrança de qualquer exame entra o atendimento que será valorizado
segundo a percepção de quem é submetido ao procedimento ou de quem financia.
A população que tem plano de saúde usa mais os serviços de saúde que a
população brasileira como um todo (PORTO; SANTOS; UGÁ, 2006).
No setor privado há dentro da medicina supletiva o desembolso por parte dos
usuários de algum valor a título de complementação visando desestimular a
utilização excessiva de benefícios. A valorização dos exames pela sociedade e
meios de comunicação também distorce os dados observados, bem como os preços
cobrados pela sua realização.
Os serviços são intangíveis, o que na área de saúde dificulta sua
precificação. Tampouco é estocável, seu consumo não pode ser adiado
considerando-se a urgência do atendimento. Há momentos que a produção e o
consumo são simultâneos e ocorre ao mesmo tempo quando alguém prescreve e
administra a medicação (MALIK,1996).
A preocupação com a qualidade está deixando rapidamente de ser um
diferencial, uma opção, para se tornar um imperativo, um pré-requisito básico para a
sobrevivência e a

competitividade das organizações no mundo moderno

(MALIK,1996).
A noção de qualidade está, portanto, intimamente ligada às ciências de
saúde. Toda a formação do profissional de saúde é orientada no sentido de
melhorias para o paciente. Quando pensamos em qualidade é preciso que
estejamos atentos não apenas à qualidade técnica, mas a todas as dimensões que
afetam a percepção final do cliente e o seu nível de satisfação (FERREIRA, 2007).
A Gestão pela Qualidade Total é, portanto, um sistema de gerenciamento no
qual todas as dimensões da qualidade são levadas em consideração pelos
profissionais que executam o trabalho.
De acordo com Mezomo apud Dias (2001) o mundo está passando por
grandes mudanças e o sistema de atendimento à saúde precisa se adequar a elas.
Hospitais e serviços devem mudar não apenas fisicamente, mas também em sua
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atitude com relação, sobretudo, ao paciente, porque a qualidade não é uma simples
questão técnica ou filosófica, mas uma prática e um compromisso permanente de
busca do “defeito zero”: zero erro, zero infecção, zero insatisfação e zero queixa.
Ainda que este seja um ideal inatingível, o que importa é que não haja nunca
qualquer condescendência com o errado ou com o pior.
Mezomo (2001) descreve, as necessidades de mudança na administração de
saúde e descreve sua visão diante da realidade brasileira. Ele acredita que a saúde
no Brasil deve ser repensada em seu sistema, em sua estrutura e nos seus
processos, para dar-lhe a eficácia necessária, visando às modificações em seus
resultados. De fato, administradores e profissionais de saúde devem entender que
os hospitais e os serviços só têm uma razão de ser: o paciente e o atendimento de
suas necessidades de forma cada dia mais efetiva. Neste sentido, é fundamental
que a organização tenha flexibilidade e seja responsiva às expectativas dos
pacientes em termos não só do diagnóstico e do tratamento, mas também da
eficiência, da rapidez e da atenção das pessoas que os atendem.
Davis (1994) escreve que as mesmas experiências, bem sucedidas na
indústria, precisam ser urgentemente transportadas para o âmbito da saúde, quer
seja um hospital, um pronto-socorro, uma clínica ou um laboratório de análises. As
empresas relacionadas com o setor da saúde e os hospitais precisam implantar um
processo de qualidade total.
Com frequência parece que as pessoas na área de saúde trabalham
acreditando que o pensamento positivo e a auto ajuda são suficientes para garantir a
qualidade da prestação da assistência. Para os dirigentes de diferentes
organizações prestadoras de serviços de saúde pode-se ter a impressão de que há
pouco a aprimorar nas empresas sob sua responsabilidade o que não parece ser a
percepção prevalecente entre usuários e profissionais nesta área (MALIK,1996).
Não se tem registro da avaliação da qualidade por operadoras privadas de
planos de saúde em termos de garantia da qualidade, satisfação do cliente e
satisfação da rede prestadora. As práticas de avaliação da qualidade realizadas
pelas operadoras, quando existem, limitam-se a algumas “pesquisas de percepção”.
Na verdade, as poucas experiências de "pesquisas de percepção" são
importantes e deverão ser estimuladas, ao mesmo tempo em que organizações de
defesa do consumidor e o próprio governo deverão esforçar-se para aumentar o
nível de informação colocada à disposição do público, sendo especialmente
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importante na análise do item garantia de qualidade, posto que é a partir dele que
poderão ser definidos critérios de co-responsabilidade das operadoras com os
serviços prestados por sua rede própria, contratada, credenciada ou referenciada. O
que se tem observado é que a maioria das operadoras não utiliza protocolos clínicos
e condutas baseadas em evidências médicas para autorizar os procedimentos,
tampouco para avaliar a sua resolutividade. Os protocolos existentes são
meramente administrativos e a avaliação da clientela é tão somente quanto à
sinistralidade.
Entende-se que o ponto de partida para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados na saúde, seja a tomada de consciência de todos os elementos
envolvidos neste processo, especialmente no que tange aos consumidores,
compradores institucionais e as próprias operadoras.
No Brasil, a avaliação da qualidade dos serviços de saúde tem se restringido
a análise parcial das estruturas físicas e dos aspectos quantitativos de produção de
serviços, utilizando-se parâmetros, padrões e indicadores inadequados ou obsoletos
(SILVA; ESCOSTEGUY; MACHADO,1996).
Além disso, a maioria dos responsáveis pela gestão de serviços de saúde
(supletivos ou não), não tem formação específica para atuar nesse segmento
(CREPALDI,1996).
O conceito de qualidade relacionado aos serviços de saúde precisa ser
abrangente, levando em conta aspectos como acesso, equidade, adequação,
eficiência, efetividade e satisfação do cliente, fazendo com que os pacientes
finalmente possam evoluir da sua condição de usuários, para atingir o merecido
título de “clientes” com o reconhecimento de sua capacidade de participação na
atenção à saúde que recebem (CARÂP,2003).

.
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2.7

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA SAÚDE
O gasto com saúde per capita tem aumentado. O Brasil investe 7 a 8% do

PIB em saúde. As despesas das famílias com planos privados foram de R$ 157,1
bilhões (IESS,2010). Os planos de saúde ganham dinheiro recusando-se a pagar
por serviços ou restringindo aos assegurados o acesso a médicos e hospitais
(PORTER; TEISBERG,2004).
Os hospitais lutam com os planos de saúde para que as despesas com os
pacientes sejam pagas integralmente. Há uma desconfiança mútua entre os dois,
gerando custos e desperdícios. Os planos de saúde contratam médicos como
auditores para conferir as contas hospitalares. A maioria das empresas que
oferecem planos de saúde aos seus funcionários tem o custo destes benefícios
corroendo as suas margens de lucro. A tentativa de redução desses custos afeta a
qualidade do atendimento aos empregados e é uma questão que envolve a própria
competitividade das empresas (SILBERSTEIN, 2006).
Qualidade e eficiência são tradicionalmente consideradas como indicadores
de desempenho conflitantes. Estudos na área de saúde revelam a necessidade de
se melhorar esses indicadores simultaneamente. Segundo Campos (2004) os
potenciais conflitos de interesses no sistema de saúde acontecem porque os
eventos que representam custos para as operadoras são receitas para os
prestadores de serviços. Eventos que representam custos para os beneficiários, isto
é, as mensalidades do plano de saúde representam receita para as operadoras. Tais
conflitos na visão de Porter e Teisberg (2004) fomentam o pensamento individual em
detrimento da eficiência do sistema como um todo.
No Brasil, a avaliação da saúde é feita com base nos indicadores
tradicionais, baseados na produção e produtividade (cirurgias por sala, partos por
leitos obstétricos, taxa de mortalidade e etc.). Há a necessidade da utilização de
outros indicadores que possam efetivamente oferecer idéia a respeito da qualidade
dos serviços prestados. O controle da qualidade ao eliminar procedimentos
desnecessários se torna um importante moderador de custos (AZEVEDO,1991).
Quando se analisa a eficiência de um serviço prestado na área de saúde pelo
seu volume de procedimentos clínicos, o paciente é considerado apenas como uma
estatística, cujas necessidades vão sendo atendidas na medida do possível e da
capacidade instalada. Esses indicadores dão uma noção artificial da eficiência de
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alguns serviços médicos que apesar de apresentar grandes volumes de produção
não consegue absorver a demanda (GONÇALVES, 2006).
Como absorver essa demanda senão pela otimização dos serviços e
eliminação dos desperdícios? Os pacientes são os grandes prejudicados pela falta
de acesso ao médico, pela dificuldade de marcar consultas, pela lentidão no
atendimento, movimentação desnecessária e excesso de exames.
A avaliação na saúde de forma geral apresenta dificuldades amplamente
comentadas na literatura. A avaliação ocorre por critérios, padrões e normas préestabelecidas devido à variabilidade da prática da saúde. O controle de qualidade
nos estabelecimentos de saúde é feito por alguns grupos técnicos e pela auditoria. A
auditoria médica tem mostrado bons resultados na avaliação dos exames auxiliares
de diagnóstico e nas contas hospitalares. O que se observa é que a introdução de
métodos e técnicas de administração de forma tardia na saúde se deve a não
familiaridade dos gerentes desta área com este tipo de literatura. Incorporar a
percepção e o comportamento de trabalhar com indicadores é muito importante e
trabalhoso (MALIK, 1996).
O mercado de saúde tem um produto complexo que apresenta resultados
subjetivos, na dependência de quem compra os serviços. Existe insegurança sobre
a qualidade dos agentes envolvidos (CAMPOS,2005).
Uma das perspectivas é a qualificação da gestão e da atenção ofertada pelos
prestadores de serviços assistenciais. É ainda incipiente o conhecimento sobre tais
prestadores e sobre sua estrutura e qualidade, bem como sobre mecanismos e
práticas relativas à qualificação da gestão (PORTELA et al., 2010).
A área de saúde desenvolve atividades complexas que exigem habilidades,
conhecimentos, tecnologia e apoio administrativo, que torna impossível avaliar o seu
desempenho em apenas uma dimensão. Para o planejamento, controle e
aprimoramento de competências como a qualidade clínica e agilidade de resposta é
necessário um sistema de gestão focalizado em indicadores críticos e de informação
precisa em tempo hábil (OLIVEIRA, MALIK, 2011).
A proposta desta pesquisa é saber como indicadores de desempenho estão
sendo usados na avaliação dos serviços de saúde, auxiliando a gestão de
operações e serviços entre todos os envolvidos .
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2.8

O CONCEITO DE SERVIÇO
O conceito de serviço é uma importante ferramenta na forma como a

organização gostaria de ter seus serviços percebidos por seus clientes, funcionários
e acionistas e na unificação das pessoas envolvidas na tomada de decisão em geral
e no atendimento a clientes em particular (HESKETT,1986 apud CORREA; CAON,
2010, p.75).
Este conceito é importante num mundo crescentemente turbulento em que
mudança é a regra e as empresas têm que ser flexíveis para adaptarem-se as
condições mutáveis do ambiente em que se inserem. Define o valor que a empresa
pretende criar e entregar, trazendo um senso de propósito que ajuda a manter o
foco, provendo uma base de estabilidade dentro da qual a flexibilidade pode
acontecer. (CORREA; CAON,2010).
O fato de uma empresa oferecer um pacote de valor que inclui serviços e
produtos físicos implica que o gestor deve gerenciar tanto as operações que geram
serviços como as que geram bens físicos (CORREA; CAON,2010).
A importância dos serviços na economia pode ser demonstrada por sua
participação no PIB (produto interno bruto), pela geração de empregos e pelas
transformações na economia mundial. Vários fatores propiciam aumento da
demanda dos serviços como o desejo de ter uma vida melhor, a urbanização, as
mudanças demográficas, e mudanças socioeconômicas como o aumento da
participação da mulher na sociedade e o aumento da população de idosos , um
maior aumento da sofisticação dos consumidores e as mudanças tecnológicas
(CORREA; GIANESI, 1994).
No Brasil, 60% da população ativa estão alocadas no setor de serviços. Os
empregos nesta área crescem a taxas mais elevadas que em outros setores. As
diferenças entre produtos e serviços se caracterizam pelo fato do primeiro ser
tangível, poder ser estocado e ter pouca interação entre cliente e processo. Os
serviços já são intangíveis, não podem ser estocados e sua capacidade é perecível
com o tempo. A característica das operações de serviços é o cliente participar do
processo onde se tem a produção e o consumo simultaneamente. Quando se
escolhe um serviço o usuário se baseia na reputação da empresa ou prestador.
Uma boa administração busca maximizar o valor da empresa para indivíduos
(pessoas físicas), um conjunto de indivíduos (acionistas) ou mesmo outra empresa.
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Para aumentar o sucesso financeiro de uma empresa, para aumentar a sua
lucratividade operacional é necessário aumentar as receitas e diminuir os custos.
Para se aumentar as receitas pode-se fazer três coisas: aumentar o preço do
produto ou serviço prestado, se vender mais serviços ou ambas as coisas.
O ambiente competitivo dos serviços faz processos inovadores se tornarem
obsoletos, obrigando a busca da fidelização do cliente. Os fatores críticos de
sucesso são a qualidade julgada pelo processo de atendimento e pelos resultados
percebidos pela segurança, rapidez e preço.
A tecnologia evolui a passos rápidos. Isso faz com que empresas optem por
delegar a terceiros os processos de atualização e desenvolvimento de alguns
setores ou áreas que resultam nos produtos oferecidos no mercado. As redes se
tornaram mais complexas. A gestão de relações entre os nós das redes passou a
ganhar mais atenção gerencial. Este relacionamento impacta o nível e riqueza da
troca (fluxos) de informações, aí incluídos os aspectos de relacionamento, formas de
contratação, níveis de confiança, tratamento de dados e os fluxos financeiros.
A definição de um plano de ação é importante para que a empresa possa
alocar seus recursos em áreas que efetivamente traga benefícios. A empresa
necessita comparar seu desempenho interno com o desempenho do principal
concorrente, identificando os “gaps” ou lacunas que indicam as áreas de melhorias
onde necessariamente deve-se agir. Inicia-se então com um plano de ação que
pode contar com o auxilio de várias técnicas, como fluxo de processos e serviços
(CORREA; GIANESI,1994).
Medidas de desempenho é o processo de quantificação da eficiência e da
eficácia das ações. Eficácia refere-se à extensão segundo a qual os objetivos são
atingidos ou seja as necessidades do cliente. Eficiência é a medida de quão
economicamente os recursos da organização são utilizados para promoverem a
satisfação dos clientes e outros grupos de interesses
A avaliação da eficiência através da produtividade tem sido extensivamente
usada por economistas, gestores e outros profissionais, dada a sua importância na
macro e microeconomia. A avaliação de desempenho de operações externas e
internas é parte essencial do ciclo de planejamento, controle e melhoria de uma
empresa. Alguns serviços como o serviço médico são de difícil avaliação pelo cliente
mesmo após o processo de prestação do serviço. Um bem físico é mais fácil de
avaliar, de fazer um teste drive, etc.
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A métrica adotada para avaliar um desempenho de uma operação ou serviço
deve ser alinhada com a estratégia dessa atividade. Podem-se classificar as
prioridades competitivas estratégicas nos seguintes grupos, segundo Corrêa e Caon
(2010):
1 - relacionado a custo
2 – relacionado à qualidade
3 – relacionado à flexibilidade
4 – relacionado à velocidade
5 – relacionado à confiabilidade
A principal preocupação das empresas tanto de manufatura como de serviços
é gerenciar suas operações de modo a obter, manter e ampliar seu poder
competitivo.
As operações de serviços não se restringem somente ao setor de serviços,
podendo também ser identificadas em todas as atividades até na manufatura. Na
verdade, quase todas as empresas fornecem um composto de bens e serviços
resultando num pacote oferecido ao cliente, sendo que as empresas do setor de
serviços têm um maior grau de participação com o cliente. Este pacote de serviços é
definido por Fitzsimmons e Fitzsimmons (1998) como um composto de serviços
explícitos e implícitos, bens facilitadores e instalações de apoio.
O cliente então avalia não só o resultado como também o processo, isto é, a
maneira como o serviço é executado. Por isso, pode-se afirmar que um serviço é um
composto de processo e resultado (SANTOS; VARVAKIS; GOHR, 2004).
A determinação do conceito de serviço constitui a missão do sistema de
operações criando um padrão de decisões em todos os níveis de modo a atender a
expectativa dos consumidores (CORREA; GIANESI,1994).
A gestão de serviços deve ser tratada com seriedade, por ser um aspecto da
administração que tem impacto na geração de renda e empregos. Atualmente ela
ainda tem uma abordagem artesanal em um grande número de organizações. Há a
necessidade de se administrar as operações de serviços de forma pragmática com o
enfoque estratégico que sua importância demonstra (CORREA; GIANESI, 1994).
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2.8.1 Estratégia de operações em saúde
A gestão de operações em serviços de saúde desempenha um papel
estratégico pela necessidade de se gerir recursos limitados e de alto custo.
Tradicionalmente as organizações de saúde representam seu desempenho através
de indicadores como número de consultas, cirurgias, internações, etc., que não
demonstram a realidade desse setor.
Um processo de atendimento que gera consumidores frustrados também gera
insatisfação nos profissionais que os atendem. O tempo de um profissional de saúde
não utilizado para cuidar de um paciente pode ser considerado um desperdício
(SILBERSTEIN, 2006).
Os fatores responsáveis pelo desperdício na saúde também prejudicam a
qualidade da assistência. Vários fatores podem contribuir: como equipamentos sem
manutenção, atrasando ou impedindo um tratamento; alta taxa de infecção, o
aumento da taxa de permanência num determinando hospital, compra emergencial
de medicamentos por falta de aprovisionamento; a utilização excessiva ou
desnecessária da alta tecnologia. Tudo isso implica em gasto e queda na qualidade
da assistência sendo consequência de uma despreocupação com o custo e a
eficiência dos serviços, comum entre os profissionais de saúde. O controle de custos
e a busca da qualidade devem ser parte de um mesmo processo para encontrar a
maneira racional de se melhorar a saúde da população (ZUCCHI; DEL NERO;
MALIK, 2000).
A diminuição do custo do desperdício aumenta a produtividade e a
rentabilidade dos serviços médico-hospitalares. Um dos dilemas da saúde é como
fazer mais com os recursos disponíveis. A dinâmica das relações entre os
participantes do setor afetam a eficiência do sistema como um todo. Considerandose o setor saúde no Brasil, Araujo (2005) afirma que por este motivo os pacientes
acabam sofrendo com a piora na qualidade dos serviços.
Wallace (2004) afirma que por mais diversificados que sejam os sistemas
nacionais de saúde um aspecto os assemelha: o grosso dos cuidados com a saúde
é pago por terceiros, sejam eles o governo ou as seguradoras privadas. O fato do
beneficiário ser diferente do pagador tira a pressão pela eficiência nos gastos.
Latas (2000) e Bushell et al. (2002) apresentam uma lista de desperdícios
presentes nos serviços de saúde, o que contribuem para uma experiência frustrante
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no consumo destes serviços. Atividades que não agregam valor são desperdícios
que devem ser eliminados através de revisões sistemáticas dos processos.
A solução é fazer mais com os mesmos recursos, eliminando desperdícios,
sem afetar a qualidade (SILBERSTEIN, 2006).
Fonte de desperdício nos serviços de saúde:
• Acumulo de pacientes em salas de espera
• Longos tempos de espera associados ao tempo de preparação do paciente
em cada etapa do processo de diagnóstico e/ou tratamento.
• Duplicação de exames por desconfiança, complementaridade ou falta de
coordenação entre os diferentes responsáveis
• Realização de exames desnecessários por falta de preparo da equipe de
saúde
• Excesso de movimentação do pessoal hospitalar e do transporte dos
pacientes.
• Excesso de tempo de tratamento por dificuldade de se estabelecer
diagnósticos.
• Informação errada ou não disponível.
• Equipamentos errados ou não apropriados.
• Correção, retrabalho, inspeção
• Excesso ou falta de materiais e medicamentos
• Desperdício de potencial humano
• Comunicação ineficiente
Para a implementação das estratégias organizacionais em saúde devem ser
consideradas algumas características importantes: o desconhecimento ou o baixo
grau de conhecimento pelas equipes assistenciais sobre os conceitos de
administração e técnicas gerenciais. Equipes multiprofissionais com diferentes
formações, atuando na execução do processo assistencial de forma individualizada,
departamentalizada, prejudicando a integração como um todo (PENA; MALIK, 2011).
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Critérios de Desempenho Operacional
Ope

Figura 1 : Critérios de desempenho operacional
Fonte: Slack et al, 2009.

2.8.2 Indicadores de desempenho
A economia americana tem registros de sistemas de informações gerenciais,
especialmente no setor têxtil e ferroviário desde o século XIX. Esses sistemas
usavam indicadores financeiros principalmente os custos e as margens de lucros e
as informações
ções eram apenas para uso interno.
No início do século XX com o crescimento das empresas e o
desenvolvimento das grandes corporações americanas surgiram à necessidade de
relatórios contábeis para uso dos bancos e dos investidores num formato muito
mu
parecido com os utilizados atualmente.
Ao longo do século XX houve o predomínio da contabilidade financeira.
Indicadores financeiros como margem de lucro e retorno sobre investimentos eram
usados nos processos de decisão.
Nas décadas
das de 1980 e 1990 ao perceberem as limitações do uso exclusivo
de indicadores financeiros as empresas buscaram como referencial organizacional a
gestão da qualidade, a reengenharia de processos, a tecnologia da informação e
mais recentemente a sustentabilidade
sustentabilidade e a responsabilidade social.
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Neste processo evolutivo de avaliação do desempenho houve a necessidade
do desenvolvimento de indicadores para atender a necessidade de todos os
interessados: acionistas, clientes, funcionários, avaliadores externos e fornecedores
(OLIVEIRA;MALIK, 2011).
A principal função dos indicadores de desempenho é possibilitar a
identificação de oportunidades de melhorias dentro das organizações. Devem ser
utilizados para identificar os pontos fracos e os possíveis problemas que estão
causando o resultado indesejável (FLORES et al, 2002).
Takashina e Flores (2005) mencionaram que através da análise dos
indicadores se avalia o desempenho de uma organização.
Os indicadores se relacionam ao conceito de qualidade centrada no cliente,
gerada por suas expectativas e necessidades. Devem estar associados às áreas
mais importantes para o sucesso da organização, dando suporte a tomada de
decisão, análise crítica e replanejamento. Buscam a melhoria contínua da qualidade
dos serviços e a produtividade da organização aumentando sua competitividade e
participação no mercado (SCHIRIGATTI; FARIA, 2006).
Segundo Corrêa e Corrêa (2005), os indicadores de desempenho devem ser
simples de entender e usar, devem ter metas específicas, manter seu significado ao
longo do tempo, ter um propósito definido e ser objetivo.
Vale (1994) diz que as empresas devem possuir um sistema de informação e
sensores para identificar e perseguir novas oportunidades, contornar ameaças e
mapear sua posição em face dos concorrentes, clientes e fornecedores. É
importante a implantação de instrumentos de medição que possam conhecer os
resultados do passado e projetar cenários futuros, através de dados que
demonstrem lucro ou prejuízo, crescimento ou estagnação, sucesso ou fracasso do
empreendimento.
Rummler e Brache (1994, p.168) apud Rezende (2004), afirma que a medição
é o ingrediente chave no gerenciamento do desempenho. Os indicadores podem ser
usados como ferramentas estratégicas sendo sua definição um ponto importante
para a empresa pois sinaliza os desvios de rota nos planejamentos traçados,
contribuem para a redução dos gastos, analisam as demandas e tem um caráter
preventivo na gestão da organização.
O indicador de desempenho segundo a FPNQ (1994, p.5) é uma relação
matemática que mede atributos de um processo ou seus resultados. Proporcionam
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aos empresários sinais de como a empresa se encontra no seu ambiente, como
seus

colaboradores
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processos,

os

resultados

obtidos

e

consequências a curto, médio e longo prazo. Quanto mais criterioso for o processo
de identificação dos indicadores, menor será o risco de sua inutilidade.
Harrington (1997) afirmava que ter conhecimento é ter poder e o que
diferencia os homens dos outros animais é sua capacidade de observar, medir,
analisar e usar estas informações. Uma organização saudável possui um sistema de
medição equilibrada, priorizando suas relações com os clientes. As medidas são
para se obter informações qualitativas e quantitativas. As medições monitoram os
processos, devendo ser contínuas e de confiança, estabelecendo prioridade a todos
os envolvidos. Seus resultados serão divulgados num rápido feedback.
Para Kaplan e Norton (2001) há uma crença enganosa de que a estratégia
certa é a condição necessária para o sucesso de um planejamento. Eles afirmam
que em 70% dos casos o problema é a execução inadequada. A estratégia é a
ferramenta de gestão que possibilita o mapeamento dos objetivos e a correlação
com os indicadores de desempenho.
Rummler e Brache (1994) afirmam que medidas erradas sub-otimizam o
desempenho da organização. Sem medidas, os empregados não sabem o quê se
espera deles. Elas servem para monitorar o próprio desempenho.
Indicadores financeiros devem refletir a saúde financeira da empresa. Eles
apontam a capacidade da empresa de gerar valor. Os demais indicadores estão
relacionados com a satisfação do cliente, a eficiência dos processos e a capacidade
de inovar e aprender. O desempenho operacional avalia o comportamento dos
processos e operações da empresa e o clima organizacional avalia o homem como
componente fundamental. (OLIVEIRA; MALIK, 2011).
Quando o desempenho das empresas se baseava nos ativos tangíveis o
acompanhamento de sua estratégia se fazia pelas demonstrações financeiras. Em
1982 representavam 62% do valor de mercado das empresas, conforme pesquisa
realizada pelo BrooKings Institute. Hoje representam 25 a 30% deste valor.
Simultaneamente observou-se que os ativos intangíveis, não registrados no sistema
contábil, contribuíam fortemente para o valor de mercado das empresas. Ao se
acompanhar os indicadores não financeiros pode-se identificar problemas e resolvêlos antes que seu impacto atinja os indicadores financeiros. O resultado é
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conseguido com medidas que monitorem acertadamente e um sistema de
gerenciamento efetivo (OLIVEIRA; MALIK, 2011).
O objetivo de uma empresa é ter lucro e crescer. As decisões tomadas
devem ser respaldadas em informações facilitando o processo decisório e o sucesso
empresarial. É importante identificar os fatores críticos para o sucesso, estabelecer o
diferencial com a concorrência e alcançar vantagens competitivas.
Medições geram informações que norteiam decisões e proporcionam
resultados. Os requisitos básicos para implantar indicadores de desempenho
empresarial é identificar o líder do processo, treinar os funcionários envolvidos e
definir o cronograma da implantação O resultado é conseguido com medidas que
monitorem acertadamente e um sistema de gerenciamento efetivo (REZENDE,
2003).
A noção de que as medidas de desempenho não podem ter uma dimensão
única (financeira) mais devem ser balanceadas em diferentes aspectos, tem tido
uma grande aceitação. A abordagem mais conhecida é o modelo de Balanced
Scorecard (BSC) de kaplan e Norton (1996) que fizeram a fusão de medidas
financeiras com medidas direcionadoras e alavancadoras de desempenho futuro.
Assim, buscam uma abordagem ampliada da mensuração do desempenho capaz de
traduzir a visão e a estratégia da organização (KAPLAN; NORTON, 2001 apud
PACE; BASSO; SILVA, 2003, p.44). É um instrumento capaz de descrever
estratégias que criam valor quando ligam ativos tangíveis com intangíveis.
(KAPLAN; NORTON, 1996).
2.8.3 Características das medidas de desempenho
Uma das principais preocupações dos empresários é elaborar um processo
de informações internas e externas que possam contribuir na tomada de decisões.
Um

bom

administrador

controla

o

desempenho

dos

sistemas

sob

sua

responsabilidade com a ajuda de medidas de desempenho. A importância dessas
medidas se caracteriza por focar pessoas e recursos na direção desejada.
Segundo Slack et al (2009), os critérios competitivos, mais usuais na literatura
são: custos, qualidade, velocidade, confiabilidade e flexibilidade (Figura 1).
De forma sucinta: os custos estão relacionados a custo de produção e preço
dos serviços, qualidade significa prover um produto de forma que tenha
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características ou desempenho não disponíveis em outros produtos. Velocidade está
relacionada a tempo e significa tempo de atendimento do cliente e rapidez de
entrega do produto. Este critério é visto como vantagem competitiva pois pode
proporcionar reduções de custo, redução de estoque, qualidade e racionalização dos
processos (TEIXEIRA; PAIVA,2008).
O critério flexibilidade pode ser de produto e de volume. A flexibilidade de
produto enfatiza a produção de produtos não padronizados e a liderança na
introdução de novos produtos. A flexibilidade de volume está relacionada a acelerar
e desacelerar a produção. Corrêa e Corrêa (2006) propõe a flexibilidade de entrega
onde se busca diferentes tempos de entrega e de mix de produtos.
A confiabilidade se relaciona com a certeza que os produtos funcionarão
conforme a especificação.
As metas e os controles operacionais de produtividade como desempenho,
satisfação dos clientes, qualidade, flexibilidade e inovação, habitualmente não são
monitorados pelos relatórios tradicionais de demonstrações contábeis. Não
considerar os intangíveis e foco excessivo nas contas pode restringir melhorias em
processos (PACE; BASSO; SILVA, 2003).
As medidas não financeiras estão voltadas para a identificação de
oportunidades, velocidade de aprendizado, inovação, duração dos ciclos, qualidade,
flexibilidade, confiabilidade e capacidade de resposta. Existem muitas formas de se
desenvolver boas medidas pró-ativas capazes de prevenir, antecipar e influenciar
resultados. Medidas de desempenho estratégico identificadas na cadeia de valor
empresarial devem preceder e auxiliar na mensuração dos resultados financeiros
(PACE; BASSO; SILVA, 2003).
Apesar da dificuldade de relacionar as medidas não financeiras com os
desempenhos contábeis elas são consideradas bons indicadores de tendências e
permitem que os administradores vejam onde são necessários investimentos e onde
a estratégia da empresa está sendo bem sucedida (VITALE; MAVRINAC; HANSER,
1994).
É importante a implantação de instrumentos de medição que forneçam
resultados capazes de projetar cenários futuros, que demonstre lucro ou prejuízo,
crescimento ou estagnação, sucesso ou fracasso do empreendimento. Além de
sinalizar desvios de rota nos planos traçados eles podem ter caráter preventivo
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(RESENDE, 2004).
2.8.4 Indicadores de desempenho na saúde
Corrêa e Corrêa (2006) construíram um modelo de prioridades (Quadro 1),
segundo a visão de Slack et al.(1999) que pode ser adaptado para a área de saúde.
Grandes Objetivos

Sub-objetivos

Qualidade

Desempenho
Conformidade (especificações)
Consistência (especificações)
Recursos (acessórios)

Grandes Objetivos

Durabilidade

Sub-objetivos

Confiabilidade (falha produto)

Custo de produzir

Limpeza

Custo de entrega e servir

Conforto

Preço / Custo

Estética

Tempo de Acesso

Comunicação

Tempo de Atendimento

Competência

Tempo de Cotação

Simpatia

Velocidade
Tempo de Entrega

Atenção
Flexibilidade

Produtos (introduzir/modificar)

Pontualidade

Mix(modificar)

Integridade

Entregas (modificar datas)

Confiabilidade
Segurança

Volume (alterar)
Horários (amplitude)

Robustez

Área (amplitude)

Quadro 1: Critérios de desempenho
Fonte: Corrêa; Correa, 2006

CRITÉRIO 1: CUSTO/PREÇO
Custo é um indicador financeiro e pode ser dividido em: Custo operacional
(mão de obra, materiais, aluguéis); Custo de capital (instalações, prédios, maquinas
e veículos) e Capital de giro (que são insumos financeiros relacionados às entradas
e saídas do caixa).
Nos serviços de saúde destacamos:
•

Custo de Internação /atendimento.

•

Custo de Exames/Diagnóstico.

•

Custo de materiais (órteses e próteses).

•

Custo de medicamentos.
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CRITÉRIO 2: VELOCIDADE
Velocidade significa o tempo transcorrido entre a requisição e o recebimento
do produto ou serviço pelo cliente. Nos serviços de saúde podemos destacar:
•

Tempo de acesso às consultas.

•

Tempo de atendimento (liberação de guias).

•

Tempo de realização de exames e procedimentos.

•

Tempo de resultados de exames.

CRITÉRIO 3: CONFIABILIDADE
Confiabilidade significa fazer a coisa com tempo para os consumidores
receberem seus produtos ou serviços quando necessários pelo menor tempo
prometido.
Nos serviços de saúde podemos destacar:
•

Pontualidade nos prazos estipulados com o cliente.

•

Integridade no cumprimento dos contratos.

•

Segurança em relação ao atendimento (profissionais e aparelhagem).

•

Robustez referente à rede (rede satisfatória).

CRITÉRIO 4: FLEXIBILIDADE
Significa ser capaz de alterar a operação de alguma forma produzindo uma
grande variedade de novos produtos e serviços.
Nos serviços de saúde destacamos:
•

Produtos: diversificação do plano considerando sexo, idade e patologia.

•

Mix: customização dos planos e serviços

•

Entregas: planos e serviços por períodos determinados

•

Volume: planos com economia de escala

•

Horários: amplitude de horários para melhor atendimento do usuário.

•

Área (amplitude): maior abrangência da área de atendimento
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CRITÉRIO 5: QUALIDADE
Percepção do cliente sobre o desempenho de um produto ou serviço.
Nos serviços de saúde destacamos:
•

Desempenho da rede: hospitais, laboratórios e serviços médicos.

•

Conformidade do atendimento como foi contratado.

•

Consistência (especificações) no atendimento. Clareza nas informações.

•

Recursos (acessórios) para transferência e internação do paciente.

•

Durabilidade ou permanência (fidelização) do cliente ao plano ou serviço

•

Confiabilidade: certeza de atendimento e satisfação nos resultados.

•

Limpeza das áreas comuns. Higienização dos ambientes

•

Conforto: áreas amplas e confortáveis para o cliente interno e externo

•

Estética: individualização dos atendimentos e uniformização de condutas.

•

Comunicação com os clientes.

•

Competência para resolução dos problemas.

•

Simpatia nos atendimentos aos clientes e fornecedores.

•

Atenção e respeito aos clientes e fornecedores.

2.8.5 Trade off
É a necessidade da organização escolher critérios competitivos para sustentar
sua estratégia de negócios. A escolha de um critério pode tornar inviável o
desempenho de outro critério. Pode ser considerada uma função inversamente
proporcional: o elevado desempenho em uma variável implica em desempenho mais
baixo em outra. Segundo Corrêa e Correa (2011), isso significa que é impossível
que uma operação apresente desempenho excepcional simultaneamente em dois
critérios conflitantes entre si. O gerenciamento dos trade-offs está diretamente
relacionado com as expectativas e as necessidades dos clientes (TEIXEIRA;
PAIVA,2008).

Em

estratégia

de

operações

pode

ser

descrita

como

incompatibilidades operacionais existentes entre diferentes critérios competitivos.
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3

METODOLOGIA

3.1

ABORDAGEM METODOLÓGICA
Será apresentado nesse capítulo o caminho metodológico percorrido no

intuito de alcançar os objetivos da pesquisa, assim como os procedimentos
utilizados para a obtenção das respostas demandadas a partir do objeto do estudo.
A metodologia é o caminho a ser percorrido na busca do conhecimento. Para
Galliano (1979) a metodologia constitui-se em um conjunto de etapas, de forma
ordenada para se alcançar determinado fim.
Essa pesquisa utilizou como abordagem o método qualitativo,com dados
obtidos em entrevistas individuais, uma vez que pretendeu obter informações a partir
da experiência dos gestores da área de saúde suplementar.
O método qualitativo foi escolhido por enfatizar particularidades do grupo
pesquisado e o significado das suas ações no desenvolvimento deste setor,
considerando a complexidade do mesmo.
De acordo com Creswell (2010) a pesquisa qualitativa tem como proposta a
obtenção de informações a partir do problema pesquisado, identificando evidências
a partir das vivências e experiências relatadas. Segundo Tobar e Yalour (2001)
permite a utilização de múltiplas fontes de dados, no intuito de buscar significado a
partir dos resultados coletados.
A metodologia qualitativa foi escolhida por buscar a multiplicidade de pontos de
vista sobre um tema e os fundamentos inerentes aos mesmos, fornecendo recursos
para se atingir o objetivo do trabalho,alinhando os pressupostos da pesquisadora e
os desafios da pergunta da pesquisa (ALTAF, 2009).
3.2

TIPO DE PESQUISA
A pesquisa utilizou a classificação proposta por Vergara (2011), definindo o

estudo quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins o estudo proposto tem caráter descritivo, uma vez que se
pretende avaliar a gestão de operações e serviços das empresas de saúde
suplementar através da utilização de indicadores de desempenho.
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Segundo Gil (2008), nesse tipo de pesquisa o pesquisador procura conhecer
a realidade sem nela interferir para modificá-la. A finalidade é apenas a descrição
das características de determinado fenômeno ou população.
Vergara (2011) diz que a pesquisa é descritiva quando expõe as
características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações
entre variáveis e define sua natureza. Seguindo a mesma linha, Mattar (1999)
ressalta a inter-relação da pesquisa descritiva com o problema da pesquisa. Ele
afirma que a utilização dessa investigação deverá ocorrer quando o propósito for
descrever características de grupos, estimar a proporção de elementos com
determinadas características ou comportamentos, dentro de uma população
específica ou analisar a existência de relação entre variáveis. Não tem compromisso
de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.
O objetivo desta pesquisa é avaliar a utilização de indicadores de desempenho na
gestão de operações de serviços na saúde suplementar através da entrevistas com
gestores dessa área.
Quanto ao meio à escolha recaiu na pesquisa bibliográfica telematizada e na
pesquisa de campo.
A pesquisa bibliográfica é de fundamental importância e consiste no primeiro
passo de qualquer estudo. Através de uma pesquisa bibliográfica bem feita é que se
torna possível a investigação de dados de uma questão e a fundamentação teórica
do problema (FIGUEIREDO; SOUZA, 2010).
Para a construção do referencial teórico foram consultados materiais
publicados em livros, revistas, relatórios organizacionais, dissertações e internet que
pudessem fornecer elementos para o desenvolvimento da pesquisa. Como afirma
Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído por livros e artigos científicos.
Originalmente a pesquisa bibliográfica se refere à utilização de meios
informacionais não eletrônicos, mais ao incorporar este último, tornou-se também
telematizada (VERGARA, 2011). Dentre as principais vantagens da pesquisa
bibliográfica telematizada está no fato de permitir a avaliação de uma ampla gama
de fenômenos que não poderiam ser pesquisados diretamente (GIL, 2008,p.45).
A pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no local onde
ocorre um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. A pesquisa de
campo pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação
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direta (FIGUEIREDO; SOUZA, 2010). A pesquisa de campo de caráter qualitativo
pode ser direta e intensiva quando inclui a observação e a entrevista.
A pesquisa de campo foi baseada em entrevistas em profundidade, o que, de
acordo com Richardson (1999) podem envolver um respondente e um entrevistador,
também chamadas entrevistas individuais em profundidade “porque através desse
método se consegue explorar em detalhes o assunto objeto da entrevista” (GIL,
2008, p. 54).
3.3

ESTRATÉGIA QUALITATIVA

3.3.1 Elaboração da entrevista e coleta de informação
A entrevista é um recurso de coleta de material típico de pesquisa qualitativa
e explicita um contato direto entre o entrevistado e o entrevistador, que termina por
desenvolver um maior comprometimento do entrevistado com a pesquisa
aumentando a credibilidade do material coletado. A aplicação dessa técnica resulta
na coleta de materiais verbalizados, fruto do discurso de contatos no contexto de um
processo comunicativo (LIMA,2008).
O método escolhido foi o de entrevistas individuais para obtenção dos dados
e por abordar um estudo específico visando à obtenção de respostas detalhadas
acerca do tema em questão. Tal escolha deve-se ao fato da entrevista ser uma
técnica eficiente na busca de dados em profundidade. A abordagem é
essencialmente qualitativa, o número de entrevistados é pequeno e o envolvimento
do entrevistador é grande, interagindo diretamente com quem detém as informações
(RIBEIRO; MILAN, 2004).
Cada entrevistado foi objeto de estudo. Cada um deles teve sua entrevista
transcrita e analisada. O exame do resultado obtido com a análise dos vários
discursos, foi devidamente codificados e interpretados, mostrando evidências
contrastantes ou observações de evidências semelhantes. As experiências foram
relatadas de forma espontânea orientadas por tópicos.
A entrevista dirigida seguiu um roteiro pré-estabelecido, com perguntas com
objetivos previamente definidos e estratégia determinada. As informações colhidas
devem-se constituir em objetos indicadores do que se pretende estudar e explicar.
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A condução da entrevista observou alguns aspectos importantes: iniciando
com uma introdução informando ao entrevistado os objetivos da pesquisa, sua
justificativa, destino das informações e relatando o que se buscava alcançar, além
de assegurar ao entrevistado o sigilo dos nomes das empresas participantes e dos
entrevistados, se julgados necessários. Os dados foram registrados cuidadosamente
e de forma sucinta à medida que as entrevistas foram realizadas. Ao término as
informações foram lidas e complementadas (FIGUEIREDO; SOUZA, 2010).
A entrevista estruturada ou padronizada seguiu um roteiro previamente
elaborado e conhecido para assegurar que os tópicos de interesse fossem cobertos
(LIMA, 2008). Na entrevista estruturada existe um roteiro básico, um conjunto de
questões que ao longo da entrevista são posicionadas.

O roteiro serve apenas

como orientação geral para ajudar a elucidar algumas questões, podendo ser feitas
perguntas adicionais (RIBEIRO; MILAN, 2004).
Tendo em vista que os critérios adotados para selecionar os entrevistados
refletem sua representatividade qualitativa frente ao objeto investigado e por isso
têm condições de responder às questões propostas, o teor das respostas oferecidas
é indispensável para a compreensão do que está sendo investigado. A padronização
das perguntas propostas visa obter dos contatos respostas derivadas da mesma
pergunta, permitindo que elas

sejam comparadas e que as diferenças reflitam

diferenças de ponto de vista entre os respondentes. Logo, a entrevista estruturada
permite que as respostas sejam comparáveis na medida em que derivam de uma
relação fixa de perguntas. Embora essa técnica seja típica da pesquisa qualitativa o
pesquisador pode efetuar o tratamento comparativo das respostas obtidas desde
que os conteúdos destas apresentem expressivo grau de convergência (LIMA,2008).
Gil (2008) esclarece que a técnica de entrevista é mais flexível na obtenção
dos dados. Podendo ainda o entrevistador captar a expressão corporal, a tonalidade
de voz e ênfase nas respostas dos entrevistados.
3.3.2 Seleção dos sujeitos
Foram entrevistados 12 gestores responsáveis pela administração de suas
empresas, representantes do segmento saúde, respectivamente: gestores de planos
de saúde, gestores de hospitais, gestores de serviços médicos, de serviços de
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imagem e de serviços de laboratório, atuantes no mercado de medicina suplementar
na cidade do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, escolhidos aleatoriamente.
Cada participante foi qualificado com os dados pessoais fornecidos e a
privacidade resguardada com destaque para o perfil e ocupação principal em
relação ao trabalho. As entrevistas ocorreram em seus locais de trabalho, marcadas
através de contato telefônico. O período de entrevistas foi de agosto a novembro e
transcorreram aproximadamente no período de 1 hora durante o expediente de
trabalho dos entrevistados.
3.3.3 Critérios de seleção dos sujeitos
A amostra pode ser probabilística quando baseada em procedimentos
estatísticos e não probabilística. A amostragem não probabilística ocorre quando os
elementos que formam a amostra relacionam-se intencionalmente de acordo com
certas características estabelecidas no plano e nas hipóteses formuladas pelo
pesquisador (RICHARDSON, 1999).
Da amostra não probabilística destacam-se as selecionadas pela facilidade
de acesso ou por tipicidade constituída pela seleção de elementos que o
pesquisador considera representativo da população em estudo (VERGARA,2011).
A amostragem utilizada será a não probabilística intencional por tipicidade. A
amostragem é intencional quando são escolhidos sujeitos que representam as
características típicas de todo os integrantes que pertencem a cada uma das partes
da população a ser investigada.
Nesta amostragem foi escolhido intencionalmente um grupo de 12 elementos
que irão compor a amostra, não estando o pesquisador interessado no número
representativo da população e sim na opinião e idéias desse grupo de elementos
(FIGUEIREDO; SOUZA, 2010).
Para definir a população amostral foram considerados os gestores, gerentes
ou diretores administrativos da saúde suplementar, da cidade do Rio de Janeiro,
Niterói e São Gonçalo.
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3.4

COLETA DE DADOS E EVIDÊNCIAS
A técnica de coleta de material tradicionalmente utilizada na pesquisa de

campo de caráter qualitativo é a pesquisa direta intensiva que inclui a entrevista. A
coleta de dados se deu através de entrevistas com roteiro estruturado formulado por
tópicos e roteiro de entrevistas com perguntas abertas, que foram transcritas e
interpretadas para se atingir objetivo proposto. A entrevista estruturada se
caracteriza pela utilização de um roteiro previamente elaborado, cujo objetivo é obter
dos entrevistados respostas derivadas do mesmo conjunto de perguntas, permitindo
que elas sejam comparadas e as diferenças reflitam diferenças de ponto de vista
entre os respondentes.
3.5

TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
Os dados foram obtidos por meio de entrevistas realizadas individualmente,

marcadas previamente em hora e local acordado com os respondentes
A análise de cada entrevista tem por objetivo explicar o conteúdo do discurso
de cada entrevistado e sendo de forma não estatística com amostragem intencional
e interpretação dos dados envolvendo classificação e organização dos mesmos.
As informações obtidas em todas as entrevistas foram compiladas e
analisadas afim de responder as questões desta dissertação. Após a transcrição
das respostas, os dados foram criteriosamente analisados para que pudessem ser
identificados aspectos relevantes do estudo (RIBEIRO; MILAN,2004).
A análise de conteúdo foi realizada em três etapas. A primeira etapa se refere
à pré-análise, onde se reuniu todo o material coletado. A seguir veio à fase da
descrição analítica, que consiste no estudo do material coletado de acordo com o
embasamento teórico, buscando as respostas convergentes e divergentes no
material, iniciando o processo de interpretação. A última fase consistiu na
interpretação onde se procura, segundo Triviños (1987), desvendar o conteúdo
latente dos materiais analisados.
Inicialmente foi feita a análise das respostas individuais dos 12 entrevistados,
confrontando as respostas desses dois grupos: operadoras (compradoras de
serviços) e prestadores de serviços. Os dados foram distribuídos em categorias,
buscando o agrupamento de similaridades e diferenças entre os discursos .
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Quadro 2 – Relação dos entrevistados
Entrevistados

GESTORES

01

Laboratório (L)

02

Laboratório (L)

03

Serviço de Imagem (SI)

04

Operadora de planos de saúde (OP)

05

Operadora de planos de saúde (OP)

06

Serviços Médicos (SM)

07

Serviço de Imagem (SI)

08

Hospital (H)

09

Hospital (H)

10

Serviços Médicos (SM)

11

Serviços Médicos (SM)

12

Operadora de planos de saúde (OP)

3.6

LIMITAÇÃO DO MÉTODO
Dentre as limitações a metodologia qualitativa que se pode apontar provém

da suscetibilidade dos instrumentos e utilização dos dados de forma inadequada
(GIL, 2008, p.57) pela flexibilidade do pesquisador na obtenção das respostas e as
limitações próprias da pesquisa considerando o tempo para a realização das
entrevistas com gestores, em seu ambiente normal de trabalho.
O método apresenta limitação pela seleção dos atores para a entrevista em
decorrência da impossibilidade de serem entrevistados todos os gestores da saúde
suplementar. Outro aspecto que deve ser considerado é alguma falha na habilidade
do entrevistador ou nas respostas dos entrevistados, não traduzindo razões reais
por motivos conscientes ou inconscientes.
Foram selecionados gestores representantes de pessoas jurídicas, deixandose de selecionar o médico que também faz parte da rede de relacionamento por se
tratar de pessoa física. Deve-se destacar também que os resultados obtidos com
esta pesquisa não devem ser projetados para outros grupos, já que as informações
obtidas não se propõem a ser generalizadas (RICHARDSON,1999).
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4

RESULTADO DAS ENTREVISTAS
A pesquisa avalia a utilização dos critérios de desempenho por operadoras e

prestadores de serviços. O quadro abaixo mostra os critérios pesquisados e as
questões direcionadas aos entrevistados.

Quadro 3 -Critérios de Análise

CRITÉRIO 1

TÍTULO

CRITÉRIO 2

CUSTO

CRITÉRIO 3

VELOCIDADE

FLEXIBILIDADE

Controle dos custos Tempo de atendimento Flexibilidade de horários

QUESTÕES

Pré-autorização

Controle pelas
operadoras

ASSOCIADAS

Controle pelas
operadoras

CRITÉRIO 4

CONFIABILIDADE

Avaliação profissional

Avaliação de instalações
e de equipamentos

CRITÉRIO 5

QUALIDADE

Avaliação da
satisfação do cliente
Avaliação físicofuncional

Serviços Próprios e
atendimento

CRITÉRIO 1: CUSTO
1ª - Questão associada: As operadoras exercem algum tipo de controle
sobre os custos dos serviços prestados?
Analisando o indicador de desempenho “custo” as operadoras entrevistadas
declararam exercer forte controle dos custos e se mostraram preocupadas com o
gerenciamento da sinistralidade, pela incorporação de regras rígidas da ANS e com
o declínio anual das margens de lucro, conforme trechos das entrevistas
apresentados a seguir:
Entrevistado

04

(OP)

–

“Trabalha-se

com

o

custo

administrativo, com o custo de comercialização e com custo de
sinistralidade . O custo administrativo é fixo e corresponde à
despesa com os funcionários. Se o custo de comercialização é
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alto é sinal que as vendas de planos de saúde aumentaram o
que é um bom sinal. O grande problema é gerenciar os custos
da sinistralidade, principalmente para as operadoras de
pequeno e médio porte. A ANS opera com regras rígidas e a
cada biênio incorpora novos procedimentos. A inflação da
saúde é diferente da inflação normal. A ANS não contempla a
questão atuarial. O cenário está complicado com todos os
agentes insatisfeitos. A cada ano, as margens de lucro das
operadoras declinam e consequentemente a cadeia de valores
relacionada.”
Entrevistado 05 (OP) – “Sim. As operadoras exercem um
forte controle dos custos médicos hospitalares, desde a
liberação dos procedimentos (ambulatoriais ou hospitalares)
que são analisados por médicos especialistas, como o controle
da quantidade e sua real necessidade, se o procedimento é de
alta ou baixa complexidade, controla ainda os custos médicos
hospitalares e uso de materiais e medicamentos junto aos
serviços (todos) credenciados, tendo por vezes auditoria IN
LOCO, que pode ocasionar glosas no faturamento.”
Entrevistado 12 (OP) – “Sim. Os serviços representam 80%
das despesas. Significa que a boa gestão administrativa e
operacional corresponde a 15%, pois 5% é provisão. Toda
gestão administrativa por mais austera que seja só consegue
essa margem. O controle usado é a auditoria per-evento
(auditoria concorrente), auditoria pós-evento, autorizações de
procedimentos, gerenciamento de OPME (órteses, próteses e
materiais especiais) e o controle da sinistralidade.”
A mesma pergunta foi feita aos serviços e as respostas diferiram em se
tratando de laboratório, serviços de imagem, serviços médicos e hospitais. Observase que o controle nos laboratórios se limita a autorização dos exames on-line e a
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validade da carteira utilizada pelo cliente, habitualmente não ocorrem glosas nem
restrições.
Entrevistado 02 (L) - “Não. Não existe controle sobre os
custos dos serviços prestados.”
No que se refere aos serviços de imagem onde existem exames e
procedimentos de alto custo já existe um controle rígido, o mesmo acontecendo com
as clínicas e hospitais cujo controle se dá através da autorização do procedimento,
estabelecimento de tabelas e algumas vezes por manobras administrativas visando
dificultar a liberação de exames, procedimentos e cirurgias.
Entrevistado 03 (SI) - “De certa forma sim, eles exigem que
os contrastes e biopsias que usam agulhas específicas se faça
com outro tipo de outra qualidade. É uma espécie de
autorização prévia. Um determinado convênio solicita o aviso
prévio para mandar o material, não permitindo que seja
utilizado o do serviço.”
Entrevistado 08 (H) – “Exercem a partir do momento que
estabelecem as tabelas. Através dos contratos com pacotes de
procedimentos obriga a instituição hospitalar a ter controle
sobre os custos. A operadora precifica as tabelas de
remuneração dos serviços prestados.”
Entrevistado 10 (SM) – “Sim, diretamente não só com
cláusulas explicitadas nos contratos como também dificultando
ou atrasando a liberação dos exames, procedimentos e
cirurgias.”
2ª - Questão associada: As operadoras se utilizam de pré-autorização para
controlar o uso dos procedimentos e serviços dos prestadores?
Analisando-se o indicador de desempenho: custo e a utilização de préautorização como medida de controle, duas das operadoras entrevistadas
responderam afirmativamente reconhecendo se utilizar deste recurso e a terceira
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negou o seu uso como medida de controle, apenas como medida de avaliação de
cobertura, havendo uma discordância entre a prática e o discurso.
Entrevistado 05 (OP) –“Não. A operadora usa a pré autorização como medida de regulação para identificar se o
cliente tem ou não cobertura para o procedimento solicitado.”
Entrevistado 12 (OP) – “Sim, a operadora faz uso da préautorização como medida de controle.”
A mesma pergunta foi repetida aos prestadores de serviços e a resposta foi
afirmativa pela maioria dos serviços. Apenas um laboratório referiu não ter préautorização, mais pontuou duas exceções entre as operadoras. A autorização é
pedida rotineiramente para os exames de alta complexidade.
Entrevistado 02 (L) – “Sim. De maneira geral as operadoras
se utilizam de pré-autorização. Exemplo: exames pré-fixados, a
autorização é feita na hora em que o paciente vem ao
laboratório. Verifica-se se o plano engloba o exame, se o
usuário está em dia. Alguns exames são pré-fixados como
selênio, lipoproteínas, lepitinas, mucoproteina. A Brucelose
saiu do rol. Eles têm código e valor, no entanto precisam de
autorização. Os exames mesmo autorizados e faturados
podem ainda sofrer glosa que é um tipo de controle de custo. A
maioria dos exames “lançados” pela ANS é feita negociação
direta com as operadoras. Exemplo atual: vitamina D.”
Entrevistado 03 (SI) –“Sim. Os exames quase todos tem préautorização.”
Entrevistado 09 (H) – “Sim. No caso do hospital é na
internação, na autorização de cirurgias e exames e até de
medicamentos. Os medicamentos mais caros têm de ser
autorizados.”
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3ª-

Questão

associada

dirigida

as

operadoras:

Quais

fatores

determinaram o oferecimento do serviço próprio e a verticalização das operadoras?
Os serviços de pronto atendimento das operadoras diminuíram os custos de
internação?
As operadoras se referiram ao oferecimento de serviços próprios como a
maneira utilizada de controlar e balizar o alto custo, e que tanto a verticalização
como a concentração de mercado foi em função das normativas da ANS.
Entrevistado 05 (OP) –“A maioria das Operadoras não
oferecem serviços próprios, no entanto a redução e controle
dos custos determinaram esta tendência e justamente esta
necessidade, alem de outros controles como doenças mais
comuns e suas causas, medicina preventiva, etc. Em relação à
segunda pergunta, no caso do pronto atendimento, esta
evidência ainda é pequena, tendo em vista que ele não reduz o
alto custo da internação, às vezes fora da rede própria.’’
Entrevistado 12 (OP) –“...quer que seu serviço quebre
continue fazendo a mesma coisa que fazia há 10 anos atrás. A
verticalização faz um balizamento do custo dos serviços. Com
a máxima certeza os serviços de pronto atendimento
diminuíram os custos de internação. Hoje o percentual de
internação do pronto atendimento é inferior a 2% na rede
própria contra 5 a 8% na rede credenciada.’’
3ª - Questão associada dirigida aos prestadores de serviços: Os serviços
próprios das operadoras fizeram diminuir o atendimento pelos prestadores? De que
forma isso foi resolvido?
Os prestadores de serviços como os hospitais e os serviços médicos se
dizem muito prejudicados, os laboratórios ampliaram seus postos de coletas para
regiões não alcançadas pelos serviços próprios e estão investindo em qualidade
como uma forma de fidelizar a clientela. Os serviços de imagem referem que o
aumento do numero de cliente dos planos de saúde fizeram com que não fossem
prejudicados. Os serviços médicos dizem que as operadoras descredenciaram
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serviços com a proposta de direcionar clientes, reduzindo com isto os valores
praticados.
Entrevistado 02 (L) - “Sim, houve diminuição do atendimento.
A forma utilizada foi à abertura de novos postos de coleta em
regiões onde essa operadora não atua tão fortemente.
Associado a isso é viabilizada parcerias com os vendedores de
kits

(parceiros

tecnológicos),

renegociação

com

os

fornecedores de equipamentos para equilibrar e diminuir os
custos e para compensar as perdas.”
Entrevistado 06 (SM) – “Não reduziram os atendimentos de
quem se manteve credenciado, ao contrário, em alguns
prestadores o atendimento aumentou. Na verdade reduziram
os prestadores de serviços e reduziram os valores praticados,
a partir da proposta do direcionamento dos usuários.”
Entrevistado 09 (H) - “Sim. Algumas operadoras vendem o
serviço e detém a carteira de vidas, prejudicando os
prestadores. Os donos das carteiras de vidas não poderiam ter
serviços. Esta é a causa da falência dos Hospitais que não
pertence a nenhuma rede.”
CRITÉRIO 2 – Velocidade
1ª - Questão associada dirigida as operadoras: Qual o tempo médio para o
atendimento de um cliente pela operadora? Qual o tempo médio de uma autorização
para um serviço ou procedimento? Existe algum controle da operadora nesse
sentido? De que forma? Existe meta?
Ao se analisar o indicador velocidade, para as operadoras o tempo vai
depender da especialidade, segundo diretriz da ANS normalmente é superior ao que
foi relatado nas entrevistas. O observado é que não existe um registro de horário e a
maioria das operadoras também não cobram esse indicador dos seus prestadores.
As indagações só ocorrem quando há uma reclamação de usuário.
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Entrevistado 04 (OP) –“Média e baixa complexidade a
marcação é direta. A alta complexidade passa pelo Diretor
Médico. Tenta-se trabalhar com o orçado e com o realizado.
Busca-se trabalhar com médias. Quando se tem um ponto fora
da curva se avalia a causa.’’
Entrevistado 12 (OP) - “Depende da especialidade. O tempo
médio de consultas e exames de baixa complexidade é
imediato. A alta complexidade requer autorização prévia.
Nosso prazo é de 72 horas. Procedimentos como órteses,
próteses e materiais especiais até 5 dias úteis exceto na
urgência / emergência.’’
2ª- Questão associada dirigida a operadoras: Qual a média de tempo para
o atendimento de um usuário nos serviços. A operadora tem controle sobre esse
tempo? De que forma isso é feito? Existe uma meta?
As operadoras questionadas sobre o tempo de atendimento dos seus clientes
pelos serviços, declararam conforme relato abaixo, não ter este tipo de controle,
dependendo do cliente fazer alguma reclamação por escrito para apurar a
veracidade da informação e ter contato com o prestador. Uma das operadoras
colocou a necessidade de redimensionamento da rede para a não ocorrência de
reclamações.
Entrevistado 04 (OP) - “Aqui no hospital (serviço próprio) é
colocado o horário no atendimento quando o paciente chega à
recepção. E o próprio sistema mostra quando tem GAP. Aí o
Diretor Médico avalia os atrasos ocorridos.”
Entrevistado 12 (OP) - “Não saberia responder, a operadora
não tem controle sobre esse tempo. A meta seria um melhor
dimensionamento
reclamações.’’

da

rede

para

que

não

ocorressem
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1ª- Questão associada dirigida aos prestadores de serviços: Qual o
tempo médio para o atendimento de um cliente pelo serviço? Qual o tempo médio da
marcação até o atendimento pelo serviço ou para a realização de um procedimento?
Existe algum controle da operadora nesse sentido? De que forma?
Um laboratório afirmou estar pesquisando o tempo médio de atendimento.
De modo geral o atendimento nos laboratórios é quase sempre imediato. Um dos
entrevistados afirmou que uma operadora exige a marcação do horário de
atendimento do pacientes. As clinicas de imagem declararam que as operadoras
não exercem controle sobre o tempo de atendimento. Já os hospitais diferenciam se
o tempo de atendimento é na emergência ou ambulatorial, na primeira situação não
pode ultrapassar quatro horas. Já a internação depende da liberação da operadora,
o que sempre implica em tempo de espera.
Entrevistado 01 (L) – “Está sendo pesquisado nesse
momento pelo próprio Laboratório. Está se fazendo uma
planilha para se obter o tempo de atendimento total da hora em
que o paciente foi cadastrado e o tempo decorrido até a
liberação do exame. Atualmente é feito um cálculo geral e
depois será feito por exame. Hoje o feedback é dado pelo
paciente. Não se faz marcação. No laboratório o atendimento é
imediato. Não existe um controle da operadora.”
Entrevistado 02 (L) – “No laboratório o atendimento é
imediato, digo, sem hora marcada. É obrigatório colocar o
horário de entrada e saída do paciente. A ANS estava exigindo
das operadoras e a INFORMED (da Unimed), colocou a
exigência de horários. A maioria dos convênios não exige
registro de horário.’’
Entrevistado 08 (H) – “O tempo médio na emergência
atualmente é de 3 a 4 horas, do atendimento até a alta. Existe
um déficit na rede credenciada o que faz as pessoas
procurarem mais as emergências. Em caso de internação tem
o

controle

dos

auditores.

As

operadoras

pagam

pela
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emergência uma taxa de repouso de 4 horas. A emergência
tem que ser resolutiva.’’
Entrevistado 10 (SM) – “É variável, depende da demanda. Na
emergência é imediato o atendimento. A ressonância está
demorando uma média de um mês. Os serviços não estão
dando conta e as operadoras têm limitado novas contratações.
Não existe controle pela operadora.’
2ª - Questão associada dirigida ao prestador de serviços: O tempo de
atendimento é controlado pelas operadoras ou é de total responsabilidade dos
prestadores de serviços. Existe algum controle de tempo de espera para a
realização do atendimento pelos prestadores. Qual a evidência desse fato? Qual o
intervalo entre o agendamento e a realização do exame?
A maioria dos serviços disse ser de total responsabilidade do prestador o
controle de tempo de atendimento, não sendo controlado pelas operadoras que
também confirmaram a afirmação. Quase todos afirmaram não existir controle do
tempo de atendimento dos clientes pela operadora nos serviços contratados. O
único controle que existe é sobre o tempo de internação nos hospitais. Nos
laboratórios não existe agendamento e cada serviço tem o seu tempo determinado
pela procura dos clientes.
Entrevistado 03 (SI) - “Total responsabilidade dos prestadores
de serviços. Não existe controle pela operadora. O serviço tem
um controle de tempo de espera através de um programa de
computador onde é feito o controle desde o momento em que o
paciente chega no serviço. O programa mostra carinhas que
vão mudando de cor com o passar do tempo. Após 15 minutos
de espera a carinha já fica vermelha, mostrando que está
irritada. O intervalo entre o agendamento e a realização do
exame é de 3 a 4 dias.’’
Entrevistado 06 (SM) - “O tempo de atendimento é de
responsabilidade do prestador de serviço. Os prestadores de

60

serviços controlam o tempo de espera para realização de
exames, inclusive com pesquisa de satisfação interna, e tem
muita preocupação com este tempo de espera, afinal a
reclamação do cliente é a evidência do problema, que deve ser
resolvido rapidamente e o intervalo entre o agendamento e o
atendimento deve ser na mesma semana ou no máximo em
duas.’’
Entrevistado 10 (SM) - “Cada serviço atende no seu ritmo.
Não existe controle de tempo pelas operadoras. Atualmente
está ocorrendo um excesso de demanda.O prestador tem a
intenção de atender o mais rápido possível pois isso significa
receita para ele.’’
CRITÉRIO 3: CONFIABILIDADE
1ª - Questão associada dirigida a operadoras: – A rede de atendimento é
satisfatória. Qual a proporção entre serviços e usuários. Existe alguma avaliação em
relação aos serviços prestados?
As operadoras de maneira geral, consideram suas redes de atendimento
satisfatórias. Uma operadora entrevistada esclareceu que a quantidade de fraude
em consultas era excessiva e diminui com o uso do recurso da biometria. O uso
indevido da carteira é uma prática que tem prejudicado as operadoras com reflexo
no atendimento.
Entrevistado 12 (OP) - “A rede da XXXXXX é satisfatória,
ressalvando a condição econômica de alguns hospitais.
Basicamente se busca melhor dimensionamento e inclusive
existe uma resolução da ANS nesse sentido. Hoje, um produto
só é lançado e registrado na ANS se houver suficiência da rede
e tem de ser comprovado.”
1ª - Questão associada dirigida a prestadores de serviços: A operadora
faz alguma avaliação periódica em relação aos serviços prestados? Ou essa
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avaliação só ocorre no momento do credenciamento? Essa avaliação é informal ou
fechada via acordo de serviço (contrato)?
Quanto à avaliação nos serviços prestados ela só é feita no momento da
contratação dos serviços ou quando ocorre alguma reclamação por parte do
paciente. Não existe avaliação periódica. De todas as operadoras existentes no
mercado apenas uma foi citada como realizadora desse trabalho, não estando entre
as entrevistadas. Quando a operadora contrata algum novo serviço, usualmente faz
uma visita técnica para confirmar a condição de realização deste serviço.
Entrevistado 08 (H) - “Só no credenciamento. Quando ocorre
uma reclamação operadora encaminha essa reclamação. Não
existe uma exigência contratual.’’
Entrevistado 10 (SM) - “Não é do meu conhecimento. Apenas
o

grupo

Amil

faz

esse

trabalho.

A

avaliação

é

no

credenciamento. Às vezes consta em contrato, mais é difícil.
Só há avaliação se houver alguma reclamação.’’
Entrevistado 11 (SM) - “Não. A avaliação dos serviços é
informal e apenas no momento do credenciamento.’’
2ª - Questão associada para operadoras e prestadores de serviços: Há
alguma avaliação periódica em relação ao atendimento profissional e da
aparelhagem utilizada? Essa avaliação é informal ou fechada via acordo de serviço
(contrato)?
Em relação ao quesito confiabilidade todos os prestadores entrevistados
negaram avaliação do atendimento profissional e da aparelhagem pelas operadoras.
As aparelhagens têm a manutenção ditada pelos fabricantes, não sendo exigência
da operadora, conforme declaração dos serviços Duas das operadoras entrevistadas
declararam fazer esse trabalho, havendo uma contradição entre o discurso e a
prática segundo as respostas dos serviços entrevistados.
Entrevistado

01

(L)

-

“Os

aparelhos

mensalmente

e

o

profissional

são

também

vistoriados
é

avaliado
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periodicamente. A operadora não cobra essa vistoria. Não
existe no contrato.
Entrevistado 03 (SI) - “Não existe avaliação pelas operadoras.
A avaliação profissional e da aparelhagem é feita pelo serviço
periodicamente. Não existe exigência das operadoras. Quem
exige é a vigilância sanitária e o CNEM.
Entrevistado 04 (OP) - “Como se tem um percentual
significativo dentro da própria rede, o controle profissional e da
aparelhagem é feito com mais facilidade quando dentro da
própria rede. Em relação aos contratados é difícil por se entrar
em rota de colisão. A cada ano deve ser mandada uma lista
dos médicos e da revisão da aparelhagem. Se tem realmente a
avaliação é só em 10% da rede. Essa avaliação é colocada em
contrato.”
Entrevistado 05 (OP) - “Em alguns prestadores a Operadora
faz avaliação dos serviços prestados visando garantir a
qualidade do atendimento dos seus clientes, e se os
equipamentos listados no credenciamento permanecem ou até
mesmo para avaliar o endereço, etc. Esta avaliação é formal e
com o objetivo bem definido.”
Entrevistado 09 (H) - “Sim. O nosso serviço mantém contrato
de manutenção periódico e a avaliação profissional está em
processo de implantação. Não é feita formalmente pela
operadora. Não existe no contrato.
Entrevistado 11 (SM)- “Não. A avaliação é informal e ocorre
em caso de queixas sistemáticas dos usuários
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CRITÉRIO 4: FLEXIBILIDADE
1ª- Questão associada dirigida a operadoras: Existe algum acordo de
serviço entre operadora e prestadores que definam amplitude de horário e volume
de atendimento? Os serviços têm uma amplitude de horário para melhor
atendimento do cliente ou se prende ao horário comercial? Há algum controle sobre
horário e volume de atendimento por parte da operadora sobre seu próprio serviço e
sobre os serviços prestados pelos credenciados?
Uma das operadoras declarou que possui acordos com alguns prestadores e
que exerce controle sobre o horário e o volume de atendimento dentro do serviço
próprio sendo difícil ter o mesmo controle nos serviços contratados. Outra operadora
entrevistada respondeu existir em seus contratos cláusulas nesse sentido, porém
não é possível controlar o tempo no serviço prestado, só o volume de atendimento.
A terceira operadora explicou que a necessidade determina o credenciamento, após
avaliação da disponibilidade do serviço.
Entrevistado 04 (OP) – “Existe com alguns prestadores. Os
que têm um gerenciamento de custo mais próximo da
realidade, então se tenta otimizar os serviços e flexibilizar os
horários. Aqui no hospital alguns exames são feitos no terceiro
horário, terceiro turno, porque a agenda está no limite e através
da preferência do usuário busca-se otimizar a noite. Sim, há
um controle sobre horário e volume dentro do serviço próprio.
No serviço prestado já é mais difícil.”
Entrevistado 12 (OP) – “Existe contratualmente. Hoje estão
estabelecidos nos contratos as especialidades, a classificação
do hospital e o tipo de atendimento e ainda se é serviço próprio
ou

terceirizado.

Tem

cláusulas

de

responsabilidade

socioambiental e não uso do trabalho infantil. O volume de
atendimento depende da demanda. Não se controla o tempo
médio mais o volume sim, sendo um problema crônico na
pediatria.’’
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1ª Questão associada dirigida a prestadores de serviços: Os serviços têm
uma amplitude de horário para melhor atendimento do cliente ou se prende ao
horário comercial? Existe algum acordo de serviço entre operadora e prestadores
que definam amplitude de horário e volume de atendimento?
Alguns serviços têm flexibilidade de horário na maioria das vezes por conta
própria, não sendo exigência da operadora. Nos hospitais a flexibilidade de horário
para atendimento é obrigatória, e o atendimento ocorre durante 24 horas. Os
laboratórios dizem não ter interferência das operadoras no volume de atendimento e
nos horários de atendimento. Os serviços de imagem dizem ter horários alternativos
ou prorrogados por iniciativa própria. Os serviços médicos tem seu atendimento
durante a semana e como os outros referem não ter acordo ou sofrer influencia da
operadora. Um dos entrevistados declarou ainda que quando o faturamento do
hospital passa de um determinado valor por um excesso de atendimento, que as
operadoras se utilizam do recurso das glosas para atrasar esse excedente.
Entrevistado 01 (L) - “O horário de coleta e o resultado ficam
dentro do horário comercial, isto é de 7:00 às 17:00 horas. Não
existe acordo de serviço com as operadoras.”
Entrevistado 03 (SI) - “A amplitude de horário segue a
necessidade dos clientes. Normalmente o serviço funciona até
as 20:00 horas. Não existe nenhum acordo com a operadora
nesse sentido.’’
Entrevistado 06 (SM) - “Depende do serviço, se hospitalar é
exigida flexibilidade de horário, dia e noite, finais de semana e
feriados. Para prestadores de serviços ambulatoriais não existe
essa exigência. Rotineiramente, não existe acordo de volume
de atendimento, exceto em locais onde a operadora e o
prestador de

serviços

tenham

alguma necessidade de

atendimento para um determinado número de usuários.”
Entrevistado 08 (H) - “Sim. Não existe esse acordo entre as
operadoras e o hospital que definam o horário, sua amplitude e
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volume de atendimento. Existe o pagamento de uma taxa de
urgência quando o atendimento ocorre em determinados
horários.’’
Entrevistado 09 (H) - “No hospital o atendimento é 24 horas.
Não existe nenhum acordo com as operadoras referente à
amplitude de horário e volume de atendimento. Se o
faturamento passar de um determinado valor as operadoras
atrasam esse excedente, através das glosas.’’
2ª Questão associada dirigida a operadoras: As operadoras têm planos
específicos, customizados, ou apenas os planos padronizados pela ANS?
Duas operadoras afirmaram ter planos customizados e a terceira apenas os
determinados pela ANS. Existem planos que o atendimento só pode ocorrer na rede
própria ou planos com redutores e franquias de acordo com a necessidade do
cliente.
Entrevistado 12 (OP) – “Sim. Porém com coberturas mínimas
obrigatórias do tipo ambulatorial ou hospitalar, só hospitalar ou
a combinação dos dois, com ou sem obstetrícia, planos
participativos ou não, planos enfermaria e apartamentos,
planos com hospitais de alto custo e outros com rede mais
simples.”
2ª Questão associada dirigida a prestadores de serviços: Qual a
estratégia dos serviços para se contrapor a verticalização das operadoras? De que
forma isso é feito?
Os laboratórios estão investindo em qualidade, aperfeiçoando os funcionários
e modernizando equipamentos. Os serviços de imagem tem reforçado o
relacionamento com os médicos, criando um canal direto de comunicação com o
corpo clínico do serviço. Os serviços médicos falam em trabalhar com os menores
preços mantendo a qualidade para poder abranger todos os usuários de planos. Os
hospitais evidenciam a vontade de se unirem em rede para melhorar os custos
operacionais, a aquisição de insumos e até se contrapor à verticalização.
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Entrevistado 02 (L) - “Criando novos postos de atendimento.
Se aperfeiçoando na qualidade do atendimento visando
fidelizar o cliente junto ao laboratório. O corpo clínico está à
disposição para tirar as dúvidas dos colaboradores (médicos).
Aperfeiçoamento

dos

funcionários

e

modernização

dos

equipamentos para que os clientes e médicos fiquem
satisfeitos.’’
Entrevistado 03 (SI) - “Manter a qualidade dos equipamentos
e equipe médica. O serviço tem que ter qualidade. É reforçado
o relacionamento com os médicos através de visitas periódicas
questionando se o atendimento tem sido satisfatório, fora o
Canal Médico através do qual os médicos têm acesso direto ao
Corpo Clínico.
Entrevistado 08 (H) - “Os hospitais não estão fazendo nada
para se contrapor a verticalização das operadoras. Os hospitais
deveriam formar redes segmentando os tipos de atendimento
para melhorar os custos operacionais e de aquisição de
insumos: joint-venture regionais.’’
Entrevistado 09 (H) - “A estratégia é se reunir em
associações e pedir a ajuda da ANS para regular o setor.’’
CRITÉRIO 5: QUALIDADE
1ª Questão associada dirigida a operadoras e prestadores de serviços:
A operadora avalia as instalações do prestador, as condições de conforto e
segurança (estrutura físico-funcional), os equipamentos técnicos hospitalares da
rede prestadora de forma periódica ou apenas na contratação do serviço? A
avaliação é informal ou tem um acordo contratual para sua ocorrência?
Uma das operadoras respondeu que avalia anualmente e as outras duas
apenas na contratação dos serviços. Os prestadores de serviços de maneira
unânime responderam que quando a avaliação acontece é na contratação dos
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serviços. Os laboratórios afirmaram não ter nenhuma exigência contratual, fato
também confirmado pelos serviços de imagem. Um dos serviços médicos disse que
a avaliação ocorre quando o prestador faz extensão ou contratação de um novo
serviço ou quando o prestador convida a operadora para uma visita técnica por
interesse na renovação de valores.
Entrevistado 04 (OP) - “A avaliação ocorre na contratação e
periodicamente

quando

se

consegue

uma

relação

de

amenidade com o credenciado. Existem cláusulas contratuais
mas não são seguidas.’’
Entrevistado 12 (OP) - “Avalia anualmente. Exceto na
aparelhagem. Tem uma enfermeira que faz um relatório de
visita . A própria equipe per-evento faz essa avaliação. A
avaliação é contratual.’’
Entrevistado 01 (L) - “Essa avaliação é feita só na
contratação. Não existe cobrança. Não existe nada em
contrato.’’
Entrevistado 06 (SM) - “Rotineiramente não, exceto quando
existe alguma reclamação dos usuários, novos procedimentos
com extensão de credenciamento ou até mesmo quando o
prestador, por interesse de divulgação ou renovação de
valores, convida à operadora para uma visita técnica e neste
caso é formal.
Entrevistado 10 (SM) - “Avalia apenas na contratação. A Amil
frequentemente reavalia, sendo a única que tem esta prática.
Existe uma cláusula contratual permitindo a visitação, no
entanto não é feita pelas operadoras.’’
2ª Questão associada dirigida a operadora e prestadores de serviços: A
operadora exige do prestador de serviços uma avaliação da satisfação de seus
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clientes. Qual é a evidência dessa cobrança? Essa avaliação é informal ou tem
algum acordo contratual?
As próprias operadoras negaram esse tipo de avaliação confirmada pelos
prestadores. Todos os entrevistados negaram um controle das operadoras sobre a
satisfação dos usuários atendidos pelos serviços contratados. As operadoras se
utilizam do call-center para a reclamação dos seus clientes. Os laboratórios se
utilizam da caixa de sugestões. Os serviços de imagem se utilizam da caixa de
sugestões e de formulários de pesquisas. Os hospitais fazem suas pesquisas
através de questionário estratificado dado aos pacientes internados ou por
formulários preenchidos pela assistente social.
Entrevistado 04 (OP) - Quando se tem algum problema na
rede o cliente liga para o call-center ou para a auditoria.Dentro
da própria estrutura se gerenciam os fluxos de processos num
desafio cotidiano. A caixa de sugestão e o site também são
ferramentas colocadas a disposição do cliente. Normalmente o
prestador não dá um retorno da satisfação do cliente ao
plano.Periodicamente o Diretor de Contas Médicas e o Gestor
da Rede visitam os serviços mais dificilmente conseguem um
feedback desses segmentos. Essa avaliação é informal.’’
Entrevistado 02 (L) - “Não. A avaliação é informal. Existe uma
pesquisa anual por telefone, questionário, caixa de sugestões e
pela internet. Através das reclamações e elogios é mensurado
o atendimento.’’
Entrevistado 06 (SM) – “Não, a operadora não exige esta
pesquisa, os prestadores de serviços fazem esta avaliação
formalmente e constantemente, visando avaliar e manter a sua
própria qualidade de serviços e satisfação dos seus clientes e
isto chega até as operadoras a partir do momento que o próprio
usuário divulga esta qualidade e confiança, através da busca
constante dos seus serviços.’’
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4.1

ANÁLISE DO RESULTADO
Em relação ao indicador custo, foi observado através das entrevistas que as

operadoras exercem um forte controle dos custos, confirmado pelos prestadores. O
controle é importante para a qualidade dos procedimentos operacionais e possibilita
medidas de ajustes e de correção para a melhoria. A avaliação da rentabilidade
econômica pode ser usada para estabelecer metas que garantam a sobrevivência
da empresa. É uma ferramenta importante para a tomada de decisão no entanto
não pode ser o único indicador nesse sentido, o trade off das operadoras (LIMA;
OLIVEIRA, 2005).
Com a evolução das práticas administrativas, vários arranjos foram
empreendidos pelos diversos setores da economia. Na industria constatam-se ciclos
de integração quando uma empresa torna-se responsável por etapas consecutivas
da cadeia de produção. Este conceito, denominado integração vertical ou
verticalização apresenta implicações bem exploradas por estudos de operações
industriais, de economia de custo, competitividade e política antitruste. No campo da
assistência médica privada este arranjo formado por operadoras de planos de saúde
visa controlar os custos de produção, direcionando a demanda para os serviços
próprios. Os produtos das operadoras destinados à classe C e D da população ou os
produtos mais acessíveis desenvolvidos para as pequenas e médias empresas são
feitos com rede credenciada preferencial, onde ocorrem negociações vantajosas
para as operadoras e com os serviços próprios. Neste segmento há ênfase nos
atendimentos ambulatoriais e nos serviços de pronto atendimento como uma forma
de diminuir os custos (ALBUQUERQUE, 2006).
Segundo os gestores entrevistados a verticalização foi impulsionada pela
elevação dos custos médicos agravados pela ação regulatória da ANS sobre os
planos individuais e serve de balizamento no controle de custo de produção e na
melhoria dos serviços prestados. As operadoras alegam que com a verticalização
passaram a ter controle da informação sobre os padrões de consumo da clientela,
intensidade, frequência e motivos de utilização dos serviços. Na rede credenciada os
dados podem ser menos fidedigno em função do próprio sistema de faturamento,
baseado no pagamento por serviços prestados. A verticalização segundo os
entrevistados atraem novos clientes e fideliza os já existentes com fortalecimento da
posição competitiva dessas empresas. A reação dos prestadores foi otimizar suas
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operações, visando obter menores custos através de inovações e focalização em
determinados serviços além de se estenderem geograficamente para áreas não
atingidas pelos recursos próprios das operadoras.
Em relação ao indicador velocidade, pode-se dizer que o tempo é a variável
que ordena todos os componentes das atividades. A questão do tempo nos serviços
para atendimento dos pacientes é fundamental. Quando ocorre demora, pode levar
a formação de filas. São consideradas desumanizantes as filas de atendimento, as
longas esperas, os adiamentos de consultas e exames, as deficiências de
instalações e equipamentos.
Na maioria dos locais visitados para as entrevistas, verificou-se que ocorre
demora para o atendimento. O agendamento ainda é feito de maneira manual por
secretarias. Devem ser urgentemente implementadas melhorias no sistema de
agendamento com otimização da forma como ele é usado. A demora no
agendamento pode estar relacionada a uma rede de atendimento deficitária, fato
negado pelas operadoras.
A acessibilidade inclui características referentes à distância e tempo de
locomoção. Define o tempo adequado para a obtenção do melhor resultado possível
e a disponibilidade de recursos. A partir de 19/12/2011 a ANS estabeleceu prazos
máximos para o atendimento aos usuários de planos de saúde, através da
Resolução Normativa nº 259. A resolução prevê a garantia de transporte ao
consumidor caso não haja oferta de rede credenciada.
Em relação ao indicador flexibilidade no que tange a abrangência (amplitude)
da rede de atendimento, as operadoras consideram a rede de atendimento
satisfatória. Há controvérsia entre o discurso e a evidência. O mais comum é o
usuário, diante da necessidade ter o acesso a exames e serviços cerceados através
de protocolos, autorizações e perícias, não encontrando resposta na rede
disponibilizada pela operadora (MALTA et al,2004).
Segundo os entrevistados em relação à flexibilidade os serviços mantêm o
padrão comercial de atendimento, com algumas exceções. Os hospitais têm
atendimento 24 horas e não existe monitorização do tempo e volume de
atendimento pelas operadoras. Quanto à possibilidade de melhor aproveitamento da
aparelhagem com atendimento contínuo ou em turnos, os serviços referem
dificuldades frente aos custos com a mão de obra pelas nossas leis trabalhistas .
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Ainda em relação ao indicador flexibilidade, avaliando-se a segmentação dos
planos ou planos customizados, observa-se a existência de planos com coberturas
limitadas que pressupõe a interrupção da linha de cuidados, dificultando sua
comercialização. Um exemplo é o que acontece com os planos ambulatoriais. As
urgências não são seguidas de internação, e o usuário termina sendo responsável
pela solução do seu problema.
O indicador confiabilidade significa avaliação focada na prestação de serviços
tanto profissional como da aparelhagem. Também é um quesito da qualidade. A
adoção de conceitos de segurança pelo profissional e pela instituição prestadora de
serviços aumenta a satisfação do cliente e serve como diferencial. Através das
entrevistas, foi apontado que a manutenção periódica da aparelhagem fica a cargo
dos serviços e as operadoras, compradoras destes serviços, não exigem esta
avaliação dos seus contratados. A redução de erros e defeitos e a eliminação de
condições de insegurança contribuem para a visão de qualidade dos clientes
internos e externos. Este item não tem sido observado pelas operadoras. A
habilitação dos serviços é fiscalizada pela autoridade sanitária e cada serviço tem
buscado seu processo de melhoria individualmente.
Em relação ao indicador qualidade se avalia as condições de conforto e
segurança da estrutura físico-funcional, isto é da aparelhagem e instalações e a
satisfação do cliente, que é a meta do processo de qualidade.
A avaliação é feita através de pesquisa social aplicada e busca identificar de
maneira válida e confiável a informação sobre a execução do serviço visando
solucionar problemas ou promover o conhecimento de fatores associados ao êxito
ou ao fracasso dos resultados (AGUILLAR; ANDER-EGG, 1994).
Através das entrevistas, todos os prestadores disseram fazer pesquisa de
satisfação com seus clientes. O resultado não é repassado para a operadora, que
também não exige nenhuma avaliação dos seus contratados. Todos foram unânimes
em afirmar que a avaliação dos serviços, de sua área de atendimento e conforto das
instalações, só ocorre algumas vezes no momento do credenciamento. Apenas uma
operadora, que não se encontrava entre as entrevistadas, foi citada pelos
prestadores como uma operadora que habitualmente faz esse tipo avaliação.
A tabela 1, mostrada a seguir, apresenta um relatório sintético da análise do
resultado das entrevistas, através das respostas afirmativas e negativas dos
entrevistados.
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5

CONCLUSÃO
A busca de melhoria na saúde suplementar evidencia-se pela procura de

atendimento de grande parte da população, aproximadamente um contingente de 47
milhões de pessoas.
A necessidade de se diminuir os custos, as alterações demográficas da
população com o prolongamento da vida e a diminuição relativa da população ativa,
tem contribuído para se questionar o modelo de prestação de cuidados em saúde.
Os sistemas de saúde são um dos mais complexos sistemas conhecidos na
sociedade contemporânea. A integração da dupla estrutura: técnica e administrativa
é um desafio que se apresenta às organizações profissionais. Exige-se mais
racionalidade na gestão do sistema de saúde, lado a lado com o aumento da
qualidade na prestação dos cuidados. O fator crítico de sucesso para solucionar
este desafio está na gestão profissional e utilização de instrumentos de avaliação já
usados em outras áreas.
As medidas de desempenho servem para direcionar pessoas e recursos na
direção desejada da estratégia competitiva da empresa e são amplamente utilizados
na industria. Os indicadores são medidas que podem fornecer informações
relevantes sobre o desempenho do sistema de saúde.
No Brasil a avaliação em saúde sempre foi feita com bases nos indicadores
epidemiológicos tradicionais, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, etc. Na
saúde suplementar inexiste indicadores e informação que possam gerir o
relacionamento entre operadoras, beneficiários e prestadores, adequados à
viabilidade do sistema, conjugando qualidade e custo.
Considerando-se os planos e seguros de saúde como empresas prestadoras
de serviços similares a qualquer outra empresa, o estudo questiona: “qual o papel
que os indicadores de desempenho têm na gestão dos serviços suplementares de
saúde?”
Através de entrevistas com gestores de operadoras e gestores de serviços
na área de saúde foram avaliadas a utilização dos indicadores de desempenho e o
resultado indica a grande preocupação das operadoras com o custo dos serviços e
com a sinistralidade operacional, usando de mecanismos de controle com esta
finalidade. Observou-se que os gestores se utilizam de um sistema de controle
gerencial, projetados em torno de um referencial financeiro de curto prazo. Em face
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da crescente complexidade do sistema de saúde é necessária a mudança para
modelo de gestão estratégica projetada em torno da visão de longo prazo com a
utilização de indicadores financeiros e não financeiros para atender a necessidade
de informação de todos os interessados, internos e externos a organização.
Os serviços, por sua vez, percebendo a movimentação das operadoras em
relação à verticalização como uma forma de diminuição dos custos, passaram a
ocupar geograficamente pontos de menor acesso da operadora e a valorizar a
qualidade da sua prestação de serviços, desenvolvendo pesquisas internas de
satisfação sem o compartilhamento dos resultados com as operadoras ou com
outros serviços.
A resposta à questão problema da dissertação é que apenas os custos e a
qualidade são os indicadores atualmente utilizados e de maior relevância para os
gestores da área de saúde suplementar, segundo o resultado das entrevistas.
Analisando-se o indicador de desempenho Velocidade através dos subobjetivos: tempo de acesso e tempo de atendimento, observa-se uma insatisfação
das pessoas com as filas de espera e demora no atendimento e inexistir controle
pela maioria das operadoras entrevistadas em relação aos serviços contratados e
até em relação aos próprios serviços.
De uma forma geral o uso desse indicador pode auxiliar a operacionalidade
do sistema, contribuindo para ações visando o término das longas filas de espera,
usuais principalmente nos serviços de diagnostico por imagem e o preenchimento
das lacunas decorrentes dos horários ociosos. A agilização dos processos
beneficiará a todos os envolvidos, principalmente aos clientes que buscam
internação ou realização de exames.
O indicador Flexibilidade, analisado através do sub-objetivo amplitude de
horário mostra que a quase totalidade dos serviços só operam durante o horário
comercial, sem considerar a economia da utilização de turnos de serviços, a redução
do tempo de espera de agendamento e a diminuição das filas de atendimento para o
cliente.
A diversificação dos planos, também analisada através do indicador
flexibilidade, poderá atingir um contingente maior populacional, ampliando o
atendimento para outros segmentos da sociedade ou para tratamentos específicos
conforme a vontade do cliente, quer seja apenas uma cirurgia plástica ou um exame
periódico.
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Em relação ao indicador Confiabilidade, não há rigorosamente um controle
das operadoras sobre a qualidade profissional e da aparelhagem nos serviços
conveniados, alheios ao comprometimento legal inerente à relação trabalhista e
previdenciária existente entre operadora e prestadores de serviços. Do ponto de
vista dos gestores cada serviço afirma fazer sua manutenção periódica conforme
especificação do fabricante da aparelhagem e exigência da Vigilância Sanitária.
Em relação à qualidade os prestadores têm buscado se aprimorar, visando
fidelizar o cliente, através da certificação dos seus serviços e pesquisando sua
satisfação através de pesquisa ou de caixas de sugestões . Ainda são poucos os
serviços buscando certificações e o movimento pela melhoria da qualidade ainda é
pequeno considerando-se o total de prestadores. Os componentes de qualidade das
operadoras passaram a ser aferidos a partir de 2006 por indicadores desenvolvidos
gradual e progressivamente pela Agência Nacional de Saúde e se encontram em
aprimoramento.
Quanto ao objetivo principal, avaliando a saúde sob o prisma dos
indicadores, se quantifica a necessidade de sua utilização e relevância para sanar
os problemas existentes nos serviços de saúde suplementar, anteriormente
comentados.
Em relação aos objetivos intermediários primeiramente confirma-se a
utilização de apenas dois dos principais indicadores de desempenho como custo e
qualidade pelos prestadores e operadoras.
Em relação ao segundo objetivo, os gestores têm dificuldade para aplicar
outros indicadores ou estão iniciando algum processo nesse sentido, de uma forma
muito tímida face o contingente de usuários do sistema. Observa-se ainda que o
trade off das operadoras e prestadores de serviços termina sendo o fator custo,
priorizado em detrimento dos outros indicadores.
Em 1º de Novembro de 2011, a ANS através da Resolução Normativa nº 275
instituiu um programa de monitoramento de qualidade para prestadores de serviços
da saúde suplementar (QUALISS), visando avaliar a qualidade desses prestadores.
Os indicadores selecionados foram: efetividade, eficiência, acesso, segurança e
centralidade. Comparando-se os indicadores da ANS e os indicadores pesquisados,
temos a Efetividade como um indicador específico da área médica, como taxas de
mortalidade, de nascidos vivos, número de óbitos, etc. A Eficiência relacionada a
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Custos, Acesso relacionado à Velocidade/Flexibilidade, Segurança relacionado à
Confiabilidade e Centralidade relacionado à Qualidade .
A resolução da ANS só veio demonstrar a importância da utilização de uma
nova classe de indicadores e a relevância da pesquisa nesse sentido. Aponta ainda
a importância de se mudar a forma de gerenciar através da profissionalização dos
responsáveis e do direcionamento da atenção para o bem estar do usuário.
O uso de forma regular desses instrumentos pode ser valioso para a gestão,
controlando o relacionamento multifacetado das operadoras com os prestadores,
trazendo informações sobre a qualidade desses atendimentos e da prestação de
serviços que podem auxiliar na manutenção das parcerias e nas renovações de
contratos .
Tem que se ter preocupação com o conforto e bem estar do paciente, além
da verificação constante da aparelhagem, para que esta funcione dentro das
especificações, sem possibilidades de dano físico e ambiental. A Confiabilidade
implica em consistência na entrega dos resultados e segurança diagnóstica.
Priorizando-se a qualidade e a confiabilidade haverá uma melhoria de todo setor
saúde, gerando melhor resultado com menor custo e satisfação da expectativa dos
clientes e dos profissionais desta área.
A estabilidade do sistema é favorecida pela melhoria dos processos e do
relacionamento entre as partes. O uso de indicadores por sua vez leva a uma
melhora na gestão de cada empresa possibilitando a configuração de uma rede com
o trabalho orquestrado em benefício do cliente. Por ser um setor que se mantém em
crescimento, é inegável o seu valor como setor produtivo, com ampliação da oferta
de empregos e qualificação da mão de obra.
5.1

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES
O desenvolvimento desta pesquisa aponta os seguintes aspectos que

merecem investigação e colocam-se como sugestões para futuras pesquisas:
•

Avaliar junto aos usuários os resultados da introdução dos indicadores
no monitoramento da qualidade assistencial na rede própria e nos
serviços conveniados e os padrões de referência adotados para
esforços de melhoria contínua dos processos e resultados com os
indicadores adotados pela ANS.

77

•

Investigar a proporcionalidade e distribuição geográfica da rede de
prestadores para avaliação do fator tempo nos agendamentos de
exames e atendimento dos clientes.

•

Medir as consequências da verticalização no novo arranjo formado por
operadoras e prestadores de saúde.

•

Analisar a profissionalização dos gestores da área de saúde
suplementar. A integração da estrutura técnica e administrativa para
gerir as empresas de saúde.

•

Analisar as razões de não utilização de outros indicadores, além do
custo, de forma mais efetiva pelas operadoras e prestadores de
serviços.

Acredita-se que os resultados apresentados bem como os estudos futuros
aqui propostos contribuirão para a melhoria da relação entre operadoras e
prestadores de serviços e da qualidade da saúde suplementar.
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APÊNDICE A

Roteiro de entrevista: operadoras de planos de saúde
Serviço:
Nome:
Função:
Data:
CUSTO
1–

As operadoras exercem algum tipo de controle sobre os custos dos serviços

prestados?
2-

As operadoras se utilizam de pré-autorização para controlar o uso dos

procedimentos e serviços dos prestadores?
3 – Quais fatores determinaram o oferecimento do serviço próprio e a verticalização
das operadoras? Os serviços de pronto atendimento das operadoras diminuíram os
custos de internação?

Velocidade
4–

Qual o tempo médio para o atendimento de um cliente pela operadora? Qual o

tempo médio de uma autorização para um serviço ou procedimento? Existe algum
controle da operadora nesse sentido? De que forma? Existe meta?
5 –

Qual a média de tempo para o atendimento de um usuário nos serviços . A

operadora tem controle sobre esse tempo? De que forma isso é feito? Existe uma
meta?

Confiabilidade
6 –

A rede de atendimento é satisfatória. Qual a proporção entre serviços e

usuários.Existe alguma avaliação nesse sentido?
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7–

Há alguma avaliação periódica em relação ao atendimento profissional e da

aparelhagem utilizada? Essa avaliação é informal ou fechada via acordo de serviço
(contrato)?

Flexibilidade
8 -

Existe algum acordo de serviço entre operadora e prestadores que definam

amplitude de horário e volume de atendimento? Os serviços têm uma amplitude de
horário para melhor atendimento do cliente ou se prende ao horário comercial? Há
algum controle sobre horário e volume de atendimento por parte da operadora sobre
seu próprio serviço e sobre os serviços prestados pelos credenciados?
9 –

As operadoras têm planos específicos, customizados, ou apenas os planos

padronizados pela ANS?

Qualidade
10 – A operadora avalia as instalações do prestador, as condições de conforto e
segurança (estrutura físico-funcional), os equipamentos técnicos hospitalares da
rede prestadora de forma periódica ou apenas na contratação do serviço? A
avaliação é informal ou tem um acordo contratual para sua ocorrência?
11 – A operadora exige do prestador de serviços uma avaliação da satisfação de
seus clientes. Qual é a evidência dessa cobrança? Essa avaliação é informal ou tem
algum acordo contratual.
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APÊNDICE B

Roteiro de entrevista: prestadores de serviços
Serviço:
Nome:
Função:
Data:
CUSTO
1-

As operadoras exercem algum tipo de controle sobre os custos dos serviços

prestados?
2 -

As operadoras se utilizam de pré-autorização para controlar o uso dos

procedimentos e serviços dos prestadores?
3-

Os serviços próprios das operadoras fizeram diminuir o atendimento pelos

prestadores. De que forma isso foi resolvido?
VELOCIDADE
4–

Qual o tempo médio para o atendimento de um cliente pelo serviço? Qual o

tempo médio da marcação até o atendimento pelo serviço ou para a realização de
um procedimento? Existe algum controle da operadora nesse sentido? De que
forma?
5 –

O tempo de atendimento é controlado pelas operadoras ou é de total

responsabilidade dos prestadores de serviços. Existe algum controle de tempo de
espera para a realização do atendimento pelos prestadores. Qual a evidência desse
fato? Qual o intervalo entre o agendamento e a realização do exame?
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CONFIABILIDADE
6 -

A operadora faz alguma avaliação periódica em relação aos serviços

prestados? Ou essa avaliação só ocorre no momento do credenciamento? Essa
avaliação é informal ou fechada via acordo de serviço (contrato)?
7-

Há alguma avaliação periódica em relação ao atendimento profissional e da

aparelhagem utilizada? Essa avaliação é informal ou fechada via acordo de serviço
(contrato)?
FLEXIBILIDADE
8-

Os serviços têm uma amplitude de horário para melhor atendimento do cliente

ou se prende ao horário comercial? Existe algum acordo de serviço entre operadora
e prestadores que definam amplitude de horário e volume de atendimento?
9 -

Qual a estratégia dos serviços para se contrapor a verticalização das

operadoras? De que forma isso é feito?
QUALIDADE
10 – A operadora avalia as instalações do prestador, as condições de conforto e
segurança (estrutura físico-funcional) e as condições dos equipamentos de forma
periódica ou apenas na contratação do serviço? Qual é a evidência dessa cobrança?
Essa avaliação é informal ou tem algum acordo contratual?
11– A operadora exige do prestador de serviços uma avaliação da satisfação de
seus clientes? A avaliação é informal ou tem um acordo contratual para sua
ocorrência? É feita alguma pesquisa de satisfação do cliente em relação ao serviço
prestado? Qual a evidência desse trabalho?
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ANEXO A

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 267, DE 24 DE AGOSTO DE 2011
Institui o Programa de Divulgação da Qualificação de Prestadores de Serviços na
Saúde Suplementar.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelos artigos 3º; 4º, incisos IV, V, XV, XXIV,
XXVI, XXVII, XXXI, XXXII e XLI, alínea "b"; e 10, incisos I e II, todos da Lei nº 9.961,
de 28 de janeiro de 2000; pelo artigo 17 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; e
considerando o disposto no artigo 86, inciso II, alínea "a", da Resolução Normativa RN nº 197, de 16 de julho de 2009; nos artigos 3º, inciso II; 4º e 9º, todos da RN nº
139, de 24 de novembro de 2006; em reunião realizada em 12 de julho de 2011,
adotou a seguinte resolução e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1º Esta Resolução Normativa institui o programa de divulgação da qualificação
dos prestadores de serviços na saúde suplementar.
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR
Art. 2º A política de divulgação da qualificação dos prestadores de serviços na saúde
suplementar será regida pelos seguintes princípios:
I - divulgação à sociedade dos atributos que qualificam os prestadores de serviços,
aprimorando a capacidade de escolha de cidadãos e instituições;
II - natureza indutora da melhoria da qualidade assistencial;
III - caráter voluntário da participação dos prestadores de serviços, ressalvados os
casos estabelecidos no parágrafo primeiro do presente artigo;
IV - valorização das operadoras segundo a qualificação de sua rede de prestadores
de serviços; e
V - uso de indicadores de monitoramento da qualidade assistencial para avaliar
prestadores de serviços e apontar padrões de referência para esforços de melhoria
contínua dos processos e resultados.
§ 1º Nos casos de estabelecimentos de saúde pertencentes à rede própria de
operadoras, as referidas operadoras obrigam-se a prestar as informações relevantes
para fomentar o uso de indicadores de monitoramento da qualidade assistencial
constante do inciso V do caput deste artigo.
§ 2º Para fins desta Resolução Normativa, entende-se como rede própria, todo e
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qualquer estabelecimento de saúde de propriedade da operadora, ou de sociedade
controlada pela operadora, ou, ainda, de sociedade controladora da operadora.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS PRESTADORES
DE
SERVIÇOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR
Art. 3º O programa de divulgação da qualificação dos prestadores de serviços na
saúde suplementar consiste:
I - na fixação de atributos de qualificação relevantes para o aprimoramento da
atenção à saúde oferecida pelos prestadores de serviços na saúde suplementar;
II - na quantificação dos atributos obtidos pelos prestadores de serviços com vistas à
avaliação do nível de qualificação dos prestadores que compõem a rede de cada
operadora; e
III - na definição de indicadores de qualidade assistencial e de medidas de
desempenho dos prestadores de serviços.
Seção I
Dos Atributos de Qualificação de Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar

Art. 4º Os atributos de qualificação de prestadores de serviços na saúde
suplementar serão fixados e revisados pela ANS mediante processo de colaboração
com entidades de natureza acadêmica, científica, técnica, profissional, ou
governamental, ouvidos os segmentos do setor saúde suplementar.
§ 1º Para fins desta Resolução Normativa, são considerados atributos de
qualificação de prestadores de serviços o programa, o certificado, o processo de
trabalho ou o vínculo institucional reconhecidamente associado à melhoria da
qualidade na atenção à saúde.
§ 2º A ANS estabelecerá instrumentos formais de colaboração com as entidades
referidas no caput deste artigo, no que concerne à fixação dos atributos de
qualificação e à periodicidade de envio de informações sobre a adesão dos
participantes, a manutenção e/ou a perda destes atributos. Caberá a estas entidades
a responsabilidade pela credibilidade e confiabilidade das informações prestadas.
Art. 5º Para produção dos efeitos previstos nesta Resolução Normativa e para dar
início ao programa ficam estabelecidos os seguintes atributos de qualificação,
elencados conforme o tipo de prestadores de serviços:
I - prestadores de serviços hospitalares:
a) acreditação de serviços de saúde com identificação da entidade acreditadora;
b) participação no Sistema de Notificação de Eventos Adversos - NOTIVISA - da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; e
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c) participação no Programa de Monitoramento da Qualidade dos Prestadores de
Serviços na Saúde Suplementar - QUALISS, conforme o inciso I do Art. 9 desta
Resolução Normativa;
II - prestadores de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e clínicas
ambulatoriais:
a) acreditação de serviços de saúde com identificação da entidade acreditadora;
b) participação no NOTIVISA da ANVISA; e c) participação no Programa de
Monitoramento da Qualidade dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar QUALISS, conforme o inciso I do Art. 9 desta Resolução Normativa;
III - profissionais de saúde ou pessoas jurídicas que prestam serviços em
consultórios:
a) participação no NOTIVISA da ANVISA;
b) pós-graduação com no mínimo 360 h e/ou residência em saúde reconhecidos
pelo MEC;
c) mestrado, doutorado e livre docência;
d) título de especialista outorgado pela sociedade de especialidade e/ou Conselho
Profissional da categoria; e
e) participação do profissional de saúde de nível superior em programa de
certificação de atualização da categoria.
Art. 6º. Em nenhuma hipótese, a perda ou ausência dos atributos de qualificação dos
prestadores de serviços na saúde suplementar poderá ser usado como critério
exclusivo de descredenciamento.
Seção II
Dos Mecanismos de Divulgação dos Atributos de Qualificação dos Prestadores de
Serviços na Saúde Suplementar

Art. 7º São mecanismos de divulgação dos atributos de qualificação dos prestadores
de serviços na saúde suplementar:
I - a divulgação pela ANS à sociedade em geral e ao mercado de saúde
suplementar, dos atributos de qualificação de prestadores de serviços, sua
fundamentação básica e sua importância para as escolhas dos beneficiários; e
II - a inclusão obrigatória, por parte das operadoras, dos atributos de qualificação de
cada prestador de serviços em seu material de divulgação de rede assistencial, seja
em meio eletrônico, seja em impressos ou audiovisuais, sempre destacando as
razões, definidas pela ANS, de sua importância para a qualidade do atendimento,
ressalvados os casos estabelecidos no parágrafo 2 º do presente artigo.
§ 1º O prazo para inclusão dos atributos de qualificação dos prestadores de serviço,
por parte das operadoras, em seus materiais de divulgação de rede assistencial, a
que se refere o inciso II do caput deste artigo, será de 12 (doze) meses a contar da
data de publicação da Instrução Normativa prevista nos incisos III e IV do Art. 9º
desta Resolução Normativa.
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§ 2º Os atributos de qualificação descritos no Art. 5, inciso III, alínea "c": o mestrado,
o doutorado e a livre docência são de divulgação opcional pelas operadoras.
CAPÍTULO III
DOS MECANISMOS DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DAS OPERADORAS
Art. 8º São mecanismos de qualificação da rede de prestação de serviços das
operadoras:
I - inclusão de metas referentes à qualificação de prestadores de serviços na saúde
suplementar na dimensão de estrutura e operação do Programa de Qualificação da
Saúde Suplementar;
II - divulgação à sociedade em geral e ao mercado de saúde suplementar, da
importância da dimensão de qualidade de rede assistencial, e do uso real pelos
beneficiários da rede qualificada; e
III - integração dos padrões de qualidade da rede assistencial ao modelo de
acreditação de operadoras.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º. A Diretoria de Desenvolvimento Setorial - DIDES editará Normativos,
contendo regras necessárias ao aperfeiçoamento e cumprimento desta Resolução
Normativa, especialmente no que se refere:
I - aos indicadores de monitoramento da qualidade da atenção assistencial a que se
refere o inciso V do artigo 2º e o seu cronograma de implementação, com a
instituição do "Programa de Monitoramento da Qualidade dos Prestadores de
Serviços na Saúde Suplementar - QUALISS";
II - a criação de um Comitê Gestor do Programa de Divulgação da Qualificação de
Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar, denominado COGEP, uma
instância colegiada, consultiva, sob a coordenação da DIDES, com representação
dos segmentos do setor saúde suplementar e com a finalidade de promover o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa;
III - ao material de divulgação da rede credenciada das operadoras, seja em
impressos ou em endereço eletrônico;
IV - à forma das operadoras divulgarem as informações, seja em relação à
periodicidade e/ou conteúdo, de sua rede própria;
V - às características a serem atendidas pelas entidades que pleitearem colaboração
com a ANS.
Art. 10. A RN nº 124, de 30 de março de 2006, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
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“Art. 44-A. Utilizar a ausência ou a perda dos atributos de qualificação dos
prestadores de serviço como critério, exclusivo, de descredenciamento de
prestadores.
Sanção - advertência;multa de R$ 35.000,00."
"Art. 44-B. Deixar de incluir os atributos de qualificação dos prestadores de serviço
em seus materiais de divulgação da rede assistencial no prazo estabelecido.
Sanção - advertência;multa de R$ 35.000,00."
"Art. 44-C. Deixar, a operadora que possua rede própria de prestadores, de fornecer
informações relevantes para fomentar o uso dos indicadores de monitoramento da
qualidade assistencial.
Sanção - advertência;multa de R$ 35.000,00."
Art. 11. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MAURICIO CESCHIN
Diretor-Presidente
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ANEXO B
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 275, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2011
Dispõe sobre a Instituição do Programa de Monitoramento da Qualidade dos
Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar -QUALISS.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso da
competência que lhe confere o inciso III do art. 9º do regulamento aprovado pelo
Decreto nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000; o art. 3º, os incisos V, XV, XXIV e XXXVII
do art.4º, e o inciso II do art. 10, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000; e a alínea
"a" do inciso II do art. 86 da Resolução Normativa - RN nº 197, de 16 de julho de
2009, em reunião realizada em 1º de novembro de 2011, adotou a seguinte
Resolução Normativa - RN, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a instituição do Programa de Monitoramento da
Qualidade dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar - QUALISS.
§ 1º O QUALISS consiste de um sistema de medição para avaliar a qualidade dos
prestadores de serviço na saúde suplementar,por meio de indicadores que
possuem validade, comparabilidade e capacidade de discriminação dos resultados.
§ 2º Um dos objetivos dos indicadores selecionados é a disseminação de
informações sobre a qualidade assistencial:
I - aos beneficiários, visando o aumento de sua capacidade de escolha;
II - aos prestadores, visando o fomento de iniciativas e estratégias de melhoria de
desempenho; e
III - às operadoras de planos privados de assistência à saúde,visando a uma melhor
qualificação de suas redes assistenciais.
CAPÍTULO II
DA ELEGIBILIDADE E DA PARTICIPAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Art. 2º Os prestadores de serviços elegíveis ao QUALISS são aqueles informados
através do Sistema de Registro de Planos de Saúde - RPS como integrantes da
rede
assistencial
das
operadoras.
§ 1º A ANS divulgará a relação dos prestadores de serviços elegíveis ao QUALISS
em seu endereço eletrônico, definindo os tipos de prestadores atingidos a cada
etapa
do
Programa,
observado
seu
caráter
incremental.
§ 2º Os dados cadastrais e estruturais dos prestadores de serviços serão obtidos
através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES/MS.
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Art. 3º É facultado aos prestadores de serviços a participação no QUALISS,
ressalvados os casos estabelecidos no parágrafo primeiro do presente artigo.
§ 1º Nos casos de prestadores de serviços pertencentes à rede própria de
operadoras, as referidas operadoras obrigam-se a prestar as informações relevantes
para fomentar o uso de indicadores de monitoramento da qualidade assistencial.
§ 2º Para fins desta Resolução Normativa, entende-se como rede própria, todo e
qualquer recurso físico de propriedade da operadora,ou de sociedade controlada
pela operadora, ou, ainda, de sociedade controladora da operadora.
CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE MEDIÇÃO
Seção I
Dos Domínios a serem Avaliados

Art. 4º Os domínios a serem avaliados, que perpassam os indicadores selecionados
e que constituem os eixos do QUALISS, com base nas dimensões da qualidade em
saúde, são os seguintes:
I - Efetividade - é a medida dos resultados decorrentes da aplicação de uma ou um
conjunto de intervenções (métodos de prevenção ou reabilitação, técnicas
diagnósticas ou procedimentos terapêuticos),em conformidade com o estado atual
do conhecimento científico, tendo em consideração comparações com outras
alternativas, e da capacidade de atingir estes resultados para todos os pacientes
que podem se beneficiar destas intervenções, indicando o grau em que uma
melhoria potencial do cuidado à saúde é na prática atingida em situações reais ou
habituais em uma unidade hospitalar;
II - Eficiência - é a otimização dos recursos financeiros, tecnológicos e de pessoal
para obter os melhores resultados de saúde possíveis, pela eliminação da utilização
de recursos sem benefício para os pacientes, redução de desperdício pelo uso
excessivo, insuficiente ou inadequado das tecnologias em saúde e redução dos
custos administrativos ou de produção;
III - Equidade - é o tratamento adequado dos pacientes, incluindo a presteza do
atendimento e a qualidade dos serviços, com base nas necessidades dos pacientes
e não em função de suas características pessoais como sexo, raça, idade, etnia,
renda, educação, deficiência, orientação sexual ou local de residência;
IV - Acesso - é a capacidade de o paciente obter cuidado à saúde de maneira fácil e
conveniente, sempre que necessitar, mais especificamente, pode ser entendido
como a possibilidade de obter serviços necessários no momento e local adequados
em quantidade suficiente e a um custo razoável.
V - Centralidade no paciente - é o domínio que considera o respeito às pessoas por
aqueles que ofertam os serviços de saúde,orientando-os para o usuário, incluindo
respeito aos seus valores e expectativas, atendimento com dignidade e cortesia,
confidencialidade das informações, direito à informação ou autonomia, pronta
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atenção e conforto, além da escolha do provedor do cuidado; e
VI - Segurança - é a capacidade de controlar o risco potencial de uma intervenção,
ou do ambiente do serviço de saúde, de causar danos ou prejuízos tanto para o
paciente quanto para outras pessoas, incluindo os profissionais de saúde.
Seção II
Da Relevância dos Indicadores

Art. 5º Cada indicador será categorizado por relevância em:
I - Essencial - indicador de qualidade com informação obrigatória, para todos os
prestadores de serviços participantes do QUALISS,de acordo com sua estrutura e
serviços ofertados; e
II - Recomendável - indicador de qualidade com informação esperada, para todos os
prestadores de serviços participantes do QUALISS, de acordo com sua estrutura e
serviços ofertados.
Seção III
Do Ciclo de Vida dos Indicadores

Art. 6º A construção do sistema de medição para avaliar a qualidade dos
prestadores de serviços será efetuada nos seguintes estágios que determinam o
ciclo de vida dos indicadores:
I - Planejamento (Estágio 1 - E.1): estágio de elaboração e debate no Comitê Gestor
do Programa de Incentivo à Qualificação de Prestadores de Serviços na Saúde
Suplementar - COGEP, instituído pela RN nº 267 de 24 de agosto de 2011;
II - Avaliação controlada (E.2): estágio de validação da qualidade, confiabilidade e
viabilidade em um conjunto piloto de prestadores de serviços;
III - Generalização do uso (E.3): estágio de utilização em todos os prestadores de
serviços; e
IV - Descontinuado (E.4): estágio de suspensão da utilização no QUALISS.
Seção IV
Dos Indicadores

Art. 7º A avaliação da qualidade dos prestadores de serviços será feita com base
em indicadores propostos pelo COGEP, aprovados e formalizados pela ANS em
fichas técnicas específicas, que conterão, no mínimo, os seguintes elementos:
I - nome do indicador;
II - sigla do indicador;
III - conceituação;
IV -domínio do indicador;
V -relevância do indicador;
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VI - estágio do ciclo de vida do indicador;
VII - método de cálculo com fórmula e unidade;
VIII - definição de termos utilizados no indicador:
a) numerador
b) denominador
IX - interpretação do indicador;
X - periodicidade de compilação e apuração dos dados;
XI - público-alvo;
XII - usos;
XIII - parâmetros, dados estatísticos e recomendações;
XIV - fontes dos dados;
XV - ações esperadas para causar impacto no indicador;
XVI - limitações e vieses; e
XVII - referências.
Parágrafo único. Compete à DIDES, por meio de Instrução Normativa, publicar as
fichas técnicas específicas dos indicadores.
Seção V
Da Divulgação dos Indicadores

Art. 8º O QUALISS refletirá a avaliação sistemática dos resultados dos indicadores
individualizados por prestador e coletivamente,para obtenção de medidas de
tendência central e de outros parâmetros estatísticos, e promoverá a divulgação
pública dos resultados, por meio da rede mundial de computadores (internet),
contribuindo para o aumento do poder de escolha dos beneficiários de planos de
saúde.
§ 1º Os dados brutos e outras informações necessárias ao cálculo dos indicadores
serão previamente disponibilizados pela ANS de forma individualizada ao próprio
prestador para que este possa realizar as devidas correções que entender
pertinentes, reencaminhando os dados e as informações corrigidas à ANS com as
devidas justificativas.
§ 2º A ANS analisará a pertinência das justificativas para as correções realizadas,
informando ao prestador o acatamento ou a rejeição das mesmas.
§ 3º Os resultados dos indicadores serão divulgados respeitando-se as diferenças,
limitações e especificidades loco-regionais entre os prestadores de serviço.
§ 4º Compete à DIDES, por meio de Instrução Normativa, editar os procedimentos
operacionais necessários à divulgação dos resultados dos indicadores.
Seção VI
Da Auditoria dos Indicadores

Art. 9º O resultado obtido em cada um dos indicadores, por cada prestador, ou pelo
conjunto e categoria de prestadores, poderá ser objeto de verificação pela ANS, ou
por entidade por ela designada, com base em parâmetros e análises previamente
pactuados no COGEP.
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Parágrafo único. Compete à DIDES, por meio de Instrução Normativa, editar os atos
necessários ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
CAPÍTULO IV
DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES

Art. 10. Fica instituído o Documento de Informações Periódicas dos Prestadores de
Serviços - DIPRS/ANS, em linguagem de marcação de dados XML (Extensible
Markup Language).
§ 1º Os prestadores de serviços participantes do QUALISS e as operadoras que
possuem rede própria de prestadores devem utilizar o DIPRS/ANS para envio dos
dados necessários ao cálculo dos indicadores à ANS.
§ 2º O DIPRS/ANS e o respectivo Manual de Orientação estarão disponíveis na
página da ANS na internet: www.ans.gov.br.
§ 3º O envio do DIPRS à ANS não exime os prestadores de serviços da obrigação
de apresentar documentação comprobatória da veracidade das informações
prestadas, bem como de quaisquer outros documentos e informações que a ANS,
nos limites de sua competência,vier a requisitar.
§ 4º Compete à DIDES, por meio de Instrução Normativa, editar os atos necessários
ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Art. 11. A ANS determinará, após consulta ao COGEP, os prazos para envio do
DIPRS/ANS pelos prestadores de serviço participantes.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere o caput deste artigo serão disciplinados
por meio de Instrução Normativa a ser editada pela DIDES.
Art. 12. O DIPRS/ANS somente poderá ser enviado por meio da rede mundial de
computadores (Internet).
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Eventuais casos omissos nesta Resolução Normativa deverão ser
submetidos à Diretoria Colegiada, que decidirá acerca dos procedimentos a serem
adotados.
Art. 14. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MAURICIO CESCHIN
Diretor-Presidente

