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RESUMO 

 
 
Este estudo analisa o perfil das internações clinicas de longa permanência de 
beneficiários de um plano de saúde de autogestão que tenham 60 anos ou mais de 
idade. Foi escolhido este tipo de internação para compor esta pesquisa por ser 
comum a implicação de uma série de condutas não sistemáticas e procedimentos 
aleatórios, seja pela diversidade das patologias, seja pelo grau de complexidade das 
terapêuticas causando custos mais elevados, além de fragilizarem o paciente e a 
família. Tais  especificidades dentro da realidade atual, em que as doenças 
infectocontagiosas e crônico-degenerativas aparecem com destaque, elevam 
sobremaneira os custos das internações hospitalares. A média de permanência 
elevada, os altos custos com recursos tecnológicos, a assistência médica e de 
enfermagem, aliadas a outras condutas médicas necessárias à qualidade no 
atendimento dos pacientes,  têm sido preocupantes para os administradores das 
operadoras de saúde e têm gerado discussões sobre a relação custo/efetividade, 
quer para a sobrevivência das operadoras de saúde, quer para a dos hospitais. O 
aumento significativo do número de pessoas acima de 60 anos resultou de avanços 
nas áreas da saúde e social, num novo cenário  que requer maior atenção quanto à 
longevidade, que pode suscitar cuidados específicos, no que tange ao surgimento 
ou agravamento de patologias e, consequentemente, a períodos mais longos de 
internações hospitalares. Os resultados encontrados, neste estudo, demonstram 
alterações irrelevantes, depois de decorridos 16 anos, o que ressalta a importância 
de melhor compreensão das operadoras de autogestão em saúde para as 
necessidades relacionadas à assistência à saúde das pessoas idosas, além da 
imprescindível efetividade das políticas públicas voltadas para o idoso. 
 

Palavras-chave: Atendimento à saúde. Autogestão e Custos. Envelhecimento. 

Políticas Públicas. Gerontologia.



PEREIRA, M.G.M. Health Management and Policies: impacts on and 
implications for the hospitalization of older individuals. 2014. Master’s degree in 
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2014.  
 
 

ABSTRACT 
 
 
This study analyzes the profile of long-term hospitalizations of beneficiaries, aged 60 
years or older, of a self-managed health plan. This type of hospitalization was chosen 
for this study because the performance of unsystematic and random procedures is 
common - either due to the existence of diverse pathologies or to the degree of 
complexity of the therapies -, and this raises costs and weakens patients and 
families. Such specificities in the current reality, in which infectious and chronic-
degenerative diseases feature prominently, greatly increase hospitalization costs. 
Factors like high average stay, high costs of technological resources, medical and 
nursing assistance combined with other medical procedures that are necessary to 
provide high-quality care for patients, have been worrying managers of health care 
services and have generated cost-effectiveness discussions regarding the survival of 
such services and also of hospitals. The significant increase in the number of people 
older than 60 years has resulted from advances in the health and social areas, a new 
scenario that requires that greater attention is paid to longevity: it can demand 
specific care concerning the emergence or aggravation of pathologies, and, 
consequently, longer hospitalization periods. The results found in this study show 
irrelevant alterations after 16 years passed. Therefore, it is important that companies 
that provide self-managed health plans better understand older people’s health care 
needs, and that public policies targeted at older individuals are truly effective.  
 

Keywords: Health care. Self-management and Costs. Aging. Public Policies. 

Gerontology. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta pesquisa decorre de cenários observáveis no contexto socioeconômico e 

cultural vividos na sociedade brasileira contemporânea, assim como de situações 

que compõem minha trajetória de vida pessoal e profissional. 

Das lembranças pessoais destaco a descendência portuguesa e italiana com 

histórico de longevidade que propiciou, desde o meu nascimento, um convívio 

próximo com pessoas acima dos 60 anos de idade. As reminiscências de minha 

infância são marcadas pela oportunidade de convivência com minha bisavó paterna, 

sendo prazeroso relembrar as brincadeiras no quintal da sua casa e ter saboreado 

com alegria os quitutes que preparava. 

Igualmente valiosa foi a relação mais próxima e por mais tempo com minhas 

avós, tanto materna quanto paterna. Permaneci em companhia da minha avó 

materna até que ela falecesse, aos 78 anos. Um convívio, pois, de dezenove anos. 

Essa convivência se intensificou gradualmente, reconfigurando-se e passando a 

exigir mudanças no nosso relacionamento, pois quando eu tinha 12 anos, ela foi 

vítima do primeiro acidente vascular cerebral - AVC, ocasião em que passei a ajudá-

la a deambular, para tratar de uma sequela motora. Outros três AVCs se sucederam 

nos dois anos seguintes, o que aumentou sua dependência, havendo necessidade 

de maior dedicação da minha mãe, das minhas duas irmãs e, sobretudo, da minha 

parte, por ser a neta mais velha. 

Convivi com minha avó paterna durante cinquenta anos, o que me deu a 

oportunidade de valorizar sua maneira independente e alegre de viver.  

Hoje consigo entender os significados e repercussões desses momentos que 

foram marcantes pelo convívio intenso. Essa vivência despertou meu interesse e 

predisposição para entender mais amplamente as questões da velhice como uma 

fase especial do processo de envelhecimento. Buscar novos saberes que pudessem 

descortinar esse cenário se tornou um desafio inquietante reforçado em minha 

prática profissional na área de saúde, onde atuo por 34 anos, dos quais 30 foram 

dedicados a pessoas com 60 anos ou mais. Novos horizontes se desenharam ao 

assumir trabalho como gestora de serviços em operadoras de autogestão em saúde, 

quer em âmbito hospitalar como em atendimento domiciliar, onde os contatos se dão 

por meio de ações de prevenção, promoção e curativas.  
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Nos últimos anos me questionei a partir de inúmeras provocações dessa nova 

realidade de trabalho, o que me levou a procurar a Gerontologia na predisposição de 

superar a fragilidade do conhecimento disciplinar a fim de compreender as questões 

da velhice como um fenômeno complexo, considerando a saúde como uma das 

suas muitas interfaces. Esse novo caminho permitiu retomar reflexões anteriormente 

desenvolvidas para entender temas instigadores, desenvolvidos em etapas iniciais 

da minha trajetória acadêmica, quando me dediquei a estudos sobre envelhecimento 

e longevidade. 

Naquele momento se admitia como uma das interpretações predominantes a 

ideia de que o velho vive do passado, assim como vive o amanhã com a 

desconfiança de que talvez aquele seja seu último dia, pois, mesmo não tendo 

problemas de saúde, acha que é um privilégio ter mais um dia de vida, ao invés de 

viver plenamente a fase da velhice como todas as outras. 

Essa concepção pode ser ampliada, ao contemplar o significado da cultura, 

da coletividade humana e do convívio que introduz variáveis diferenciadas ao 

sentido de velhice associado a limitações. Mesmo no que se refere a algumas 

espécies de animais, verificamos que, quanto mais evoluídas, maior prestígio é dado 

aos mais velhos.  

Em muitas sociedades, o conhecimento acumulado talvez seja uma vantagem 

para os mais velhos, mas ainda nos deparamos com a rejeição ao idoso que, muitas 

vezes, fica impossibilitado para trabalhar, sendo encarado como inútil, impotente e 

sinônimo de doença e degradação. Beauvoir (1970) destaca que, quando os idosos 

se sentem um fardo para a sociedade, se suicidam, voluntariamente, ou por 

imposição dos costumes da comunidade, como foi verificado ao estudar algumas 

aldeias no Japão.  

Segundo os etnólogos, os velhos se conformam facilmente com a morte que 

lhes é infligida, noção evidenciada na narração de Bobbio:  

 

[...] para muitos velhos a idade avançada tornou-se – graças aos progressos 
da medicina, a qual, muitas vezes, nem tanto nos faz viver quanto nos 
impede de morrer – uma longa, e não raro impaciente espera pela morte 
(1997, p. 25).  
 

 

Historicamente podemos constatar variações no entendimento do papel 

sociocultural do velho, que é depreciado em algumas sociedades mais evoluídas, 
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por não acreditarem na “magia” dos idosos e desconsiderarem o significado da 

tradição oral. Há sociedades nas quais se valoriza a possibilidade de os filhos 

cuidarem dos pais.  

Curiosamente, os Incas, embora com costumes brutais, admitiam que 

indivíduos com 80 anos e mais poderiam assumir atribuições, como: fabricar cordas 

e tapetes, criar coelhos e patos, cuidar das crianças, entre outras atividades. Já nas 

sociedades nômades e agrícolas, onde os recursos são parcos, era habitual o 

sacrifício dos velhos. 

No primeiro semestre do mestrado em Gerontologia, descobri um outro olhar 

sobre o envelhecimento e a longevidade, atribuindo uma perspectiva mais crítica e 

embasada na contribuição da abordagem interdisciplinar que contempla várias áreas 

de conhecimento. Vale destacar que todas as atividades acadêmicas foram 

provocativas e responsáveis por mudanças de conceitos preestabelecidos que 

haviam me acompanhado por muitos anos.  

Esse novo ambiente de aprendizagem científica fez com que eu deixasse de 

encarar o envelhecimento sob a ótica da saúde como prevenção, doença e cura e 

passasse a entender a vida das pessoas acima de 60 anos, na sua dicotômica 

complexidade-simplicidade, favorecedora da construção de conhecimentos de 

política de saúde embasados em saberes distintos.  

Outro ponto que pode ser observado nesta reflexão diz respeito à exigência 

do mundo contemporâneo em pensar no individual sem perder a noção do coletivo, 

admitir que convivemos com novos modelos de famílias, que coexistem com os 

tradicionais, e que o papel dos idosos neste contexto envolve múltiplos conflitos e 

emoções. Acrescente-se a esse conceito que a educação e a cidadania 

proporcionam aos idosos a oportunidade de conhecer, discutir, inovar e colocar em 

prática seus direitos, em particular aqueles relacionados às políticas de saúde.  

Esse cenário, interpretado à luz dos resultados das investigações 

desenvolvidas pela abordagem gerontológica contemporânea, desencadeou uma 

postura de questionamento dos resultados de estudos realizados nos anos de 1990 

sobre internação clínica de longa permanência para pessoas acima de 60 anos e o 

interesse em comparar esses dados com a realidade atual, considerando 

especificamente evidências constatadas no ano de 2014.  

Alicerçada em pressupostos da Gerontologia crítica, esta pesquisa, de caráter 

investigativo longitudinal, ao analisar como ocorrem atualmente as internações de 
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idosos em unidades hospitalares, pode se constituir numa contribuição significativa 

às operadoras de autogestão em saúde, uma vez que desvenda os impactos e 

implicações financeiras nos processos de gestão dos atendimentos à saúde.  

Embora este estudo não esteja focado na discussão sobre a longevidade, 

mas sim, no atendimento na rede de saúde, direcionado às pessoas com idade 

acima de 60 anos, pode-se ter como hipótese que o aumento da expectativa de vida, 

embora decorrente da melhora da qualidade de vida, acesso mais amplo à 

educação, aumento da renda per capita, inovações tecnológicas nas áreas da saúde 

e comunicação, coexiste ainda com a presença das doenças infectocontagiosas e 

crônico-degenerativas, elevando sobremaneira o tempo de permanência em 

hospitais e, consequentemente, os custos das internações.  

O tempo de permanência hospitalar prolongado e as reinternações envolvem 

uma série de condutas não sistemáticas e procedimentos aleatórios, seja pela 

diversidade das patologias, seja pelo grau de complexidade das terapêuticas, o que 

reverte em maiores custos, além de ocasionar insatisfação ao paciente e piorar a 

sua  qualidade de vida.  

Para que possamos estabelecer novas metas no atendimento hospitalar e  

proporcionar ao paciente idoso alternativas mais adequadas e com custos 

reduzidos, entendemos que há necessidade de ações efetivas para evitar a 

reinternação, reduzir o tempo de permanência no hospital e desenvolver a promoção 

e prevenção em saúde. 

A média de permanência elevada e os altos custos com recursos 

tecnológicos, aliados às condições médicas e à qualidade no atendimento aos 

pacientes, têm gerado muita discussão sobre a relação custo-efetividade, quer para 

a sobrevivência do serviço público de saúde, dos pacientes e  dos hospitais, quer 

dos planos de saúde.     

Nesse contexto, torna-se plausível que a carência de ações preventivas e 

promocionais em saúde aumente o número de internações de modo geral e, em 

especial, de pessoas idosas e, consequentemente, o período de permanência nos 

hospitais. Tal realidade se sustenta na análise dos relatórios das internações de 

beneficiários de uma autogestão em saúde, referente ao ano de 2014 e se 

complementa nas correlações com os resultados de pesquisa  realizada no ano de 

1999, estudo este apresentado como conclusão do Curso de Especialização em 

Serviços de Saúde da Faculdade de Enfermagem da UNIFESP.  
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O prosseguimento deste estudo de caráter longitudinal em perspectiva 

comparativa admite a  hipótese de que não só houve aumento das internações de 

pacientes com mais de 60 anos, mas que o tempo de permanência continua 

prolongado tornando questionável a eficácia das estratégias praticadas pelas 

operadoras, especificamente das autogestões em saúde, objeto deste estudo.   

Esta pesquisa teve como objetivo analisar comparativamente a realidade de 

internações hospitalares de pessoas idosas, caracterizando os motivos que 

determinaram as condições de permanência e ainda as implicações financeiras para 

a autogestão em atendimento à saúde. Nesse âmbito, situa-se o interesse de 

averiguar o tempo médio de permanência das internações clínicas, especificamente 

para pessoas com mais de 60 anos. 

É relevante, também, verificar a dimensão dos custos das internações 

hospitalares em relação a padrões preestabelecidos pela autogestão em saúde, 

tendo em vista: o perfil, dados diagnósticos e motivações de pacientes em situação 

de internação de longa permanência.  

A investigação foi desenvolvida tendo como base metodológica a realização 

de um estudo longitudinal, documental, descritivo e exploratório, pautando em dados 

inseridos em relatórios de pacientes com 60 anos e mais, internados em hospitais 

credenciados por autogestão em saúde. O caráter comparativo das análises tem 

como referência temporal pesquisas realizadas em 1999 e 2014.  

 Este estudo compõe-se de três capítulos. O primeiro trata do Sistema de 

Saúde Brasileiro, com apresentação de um breve histórico dessa realidade, 

incluindo-se a caracterização de Financiamento de Assistência à Saúde e 

Operadoras de Planos de Saúde.  

 Os fundamentos teórico-conceituais sobre “Envelhecimento, Velhice e Saúde” 

são sistematizados no segundo capítulo com ênfase em aspectos básicos 

pertinentes à temática e aos objetivos da pesquisa, tais como, as políticas públicas 

destinadas às pessoas idosas, complementados por conhecimentos gerontológicos, 

subsidiários dessa abordagem.    

Os cenários da realidade de internação de idosos nas instituições hospitalares 

selecionadas e os resultados das análises decorrentes da pesquisa documental 

comparativa são explicitados no terceiro capítulo. As reflexões conclusivas e as 

proposições decorrentes deste estudo constam das considerações finais.  



19 

CAPITULO I - SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO  

 

 

Sistema de Saúde como um conjunto de instituições prestadoras de serviços 

de saúde visa garantir aos indivíduos a manutenção e recuperação da saúde. É 

composto por estruturas assistenciais que compreendem redes de serviços, como 

hospitais, laboratórios de análises clínicas e imagens, consultórios e pelas funções 

que organizam as atividades por meio de planejamento, informação, avaliação e 

regulação.  

O funcionamento do sistema é estruturado e organizado com a finalidade de 

integrar as instituições, profissionais e usuários. A instituição escolhe o tipo de 

procedimento que quer realizar, o profissional segue os protocolos clínicos definidos 

pelo Sistema, e o usuário tem o acesso aos serviços de saúde por meio de regras, 

denominadas portas de entradas. O acesso se dá pelas modalidades de 

atendimento de atenção primária, secundária ou terciária à saúde, que segundo 

Mendes, se estruturam da seguinte forma: 

 

Por arranjos produtivos conformados segundo as densidades tecnológicas 
singulares, variando do nível de menor densidade, a APS1, ao de densidade 
tecnológica intermediária, a atenção secundária à saúde, até o de maior 
densidade tecnológica, a atenção terciária à saúde”. (2011, p.80) 

 

A atenção primária envolve promoção da saúde, prevenção de doenças, 

atendimento, diagnóstico e reabilitação que são realizadas pelas especialidades de 

clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia.  

                                                           
1 A expressão atenção primária foi cunhada, em 1920, pelo Relatório Dawson que mencionava os 

Centros de Atenção Primária à Saúde como o foco central do processo de regionalização no Reino 
Unido (DE MAESENEER et al., 2008, p,144-148). O conceito consagrou-se a partir da Conferência 
Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, realizada pela Organização Mundial de Saúde, em 
1978, em Alma-Ata (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1978). A declaração final, produzida pela 
Conferência, criou a consigna de Saúde para Todos no ano 2000 e definiu a APS como “a atenção 
essencial à saúde, baseada em métodos práticos, cientificamente evidentes e socialmente aceitos e 
em tecnologias tornadas acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis e a 
um custo que as comunidades e os países possam suportar, independentemente de seu estágio de 
desenvolvimento, num espírito de autoconfiança e autodeterminação. Ela forma parte integral do 
sistema de atenção à saúde do qual representa sua função central e o principal foco de 
desenvolvimento econômico e social da comunidade. Constitui o primeiro contato de indivíduos, 
famílias e comunidades com o sistema de atenção à saúde, trazendo os serviços de saúde o mais 
próximo possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro elemento de um 
processo contínuo de atenção” (MENDES, 2011, p.88). 
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O atendimento realizado por profissionais médicos e outros profissionais de 

nível superior e nível médio, para cirurgias ambulatoriais, procedimentos ortopédicos 

de menor complexidade, fisioterapia, terapias especializadas, colocação de próteses 

e órteses em ambulatórios e hospitais é atribuição da atenção secundária. 

A atenção terciária abarca alta tecnologia e alto custo. Tal modalidade 

abrange a assistência a pacientes que apresentam casos de doença crônica, como 

renal ou outras que exigem tratamentos: oncológico, cirurgia cardiovascular, 

cardiologia intervencionista, neurocirurgia, quimioterapia, radioterapia, implante 

coclear, grandes queimados, cirurgia bariátrica, genética clínica, reprodução 

assistida. 

 

 

1.1 Breve Histórico do Sistema de Saúde Brasileiro 

 

Do descobrimento do Brasil até 1800, os registros referentes às iniciativas 

ligadas à saúde para a população expõem a inauguração das Santas Casas de 

Misericórdia, como as de Olinda (1539), Santos (1543) que na época foi denominada 

de Hospital de Todos os Santos2 (1998), Salvador (1549), Vitória (1551), Rio de 

Janeiro (1582), São Paulo (1599), João Pessoa (1602), Belém (1619), São Luís 

(1657) e a de  Campos (1792). Embora a Santa Casa de Olinda seja mencionada 

como a mais antiga, não há documentação que comprove tal fato, e as datas das 

fundações divergem entre os historiadores. O que podemos concluir é que todas 

surgiram entre os séculos XVI e XVII. 

O século XIX foi marcado por várias ações na área de saúde, mas neste 

trabalho serão destacados apenas os eventos mais relevantes que se relacionam 

aos objetivos desta pesquisa, conforme expostos a seguir.  

Entre 1800 a 1900, houve inauguração de algumas Santas Casas em outras 

capitais do país e, em 1837, foi promulgada uma lei que previa imunização 

compulsória contra a varíola para as crianças, a qual nunca foi cumprida, e, em 

1846, pelo Decreto nº 464, de 17/8/1846, foi constituído o Instituto Vacínico do 

Império. Em 1892, foram criados laboratórios de análises clínicas e farmacêuticas, 

                                                           
2 Santa Casa de Misericórdia de Santos era conhecida como Hospital de Todos os Santos de acordo 
com Ivamoto. 
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que deram origem ao Instituto Adolfo Lutz, e os bacteriológicos vacinogênicos dos 

quais resultou o Instituto Butantã. 

Nesse período, no Rio de Janeiro, alastraram-se a febre amarela, a febre 

tifoide, varíola, cólera e peste bubônica, decorrentes da falta de saneamento básico.  

A primeira medida sanitarista ocorreu no governo do presidente Rodrigues 

Alves (1902 a 1906), quando ele nomeou o médico Oswaldo Cruz para dirigir a 

Diretoria Geral de Saúde Pública, a fim de resolver o problema da falta de 

saneamento básico. Para tanto, foram convocadas 1.500 pessoas para ações que 

incluíam invasão de casas e queima de roupas e colchões.    

Como não houve ação educativa, a população se indignou, provocando vários 

conflitos. No mesmo período, em virtude da lei que instituía a obrigatoriedade da 

vacinação antivaríola, parlamentares e associações de trabalhadores criaram a Liga 

Contra a Vacinação Obrigatória e, no dia 13 de novembro de 1904, o povo saiu às 

ruas dando início à Revolta da Vacina, que culminou com o afastamento de Oswaldo 

Cruz e a suspensão, pelo governo, da vacinação imposta por lei. 

Já em 1907, foi criado o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, 

que, em 1908, passou a ser o Instituto Oswaldo Cruz cujo trabalho mais importante 

foi a fabricação da vacina contra a febre amarela no ano de 1928. 

Em 1917, Carlos Chagas sucedeu Oswaldo Cruz na diretoria do 

Departamento Nacional de Saúde, reestruturando-o e dando início à propaganda e à 

educação Sanitária, além de ter sido criado pelo Decreto nº 14.189, de 26/5/1920, o 

Departamento Nacional de Saúde Pública.  

Fato relevante também foi a Lei Eloy Chaves, publicada em 24 de janeiro de 

1923, que criou a Caixa de Aposentadorias e Pensões - CAPs para os empregados 

das empresas ferroviárias. Depois da promulgação dessa lei, outras empresas foram 

beneficiadas, e seus empregados também passaram a ser segurados da 

Previdência Social. 

Somente em 14 de novembro de 1930 é que a saúde se tornou ministério, ao 

ser vinculada ao Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública pelo 

Decreto nº 19.402.  E ainda, em 1932, foi criado o Instituto de Aposentadorias e 

Pensões - IAPs. 

Importa mencionar aqui João de Barros Barreto que foi diretor do 

Departamento Nacional de Saúde do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública, de 1937 a 1939 e de 1942 a 1945, que efetuou reforma da Saúde Pública 
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Federal, criando, pelo Decreto Lei nº 3.171, de 2/4/1941, a Divisão de Organização 

Sanitária; Divisão de Organização Hospitalar; Instituto Oswaldo Cruz; Serviço 

Nacional de Lepra; Serviço Nacional de Tuberculose; Serviço Nacional de Febre 

Amarela; Serviço Nacional de Malária; Serviço Nacional de Peste; Serviço Nacional 

de Doenças Mentais; Serviço Nacional de Educação Sanitária; Serviço Nacional de 

Fiscalização de Medicina; Serviço de Saúde dos Portos; Serviço Federal de Águas e 

Esgotos; Serviço Federal de Bioestatística; e Sete Delegacias Federais de Saúde.  

Assim, os trabalhadores passaram a ter acesso à saúde, em 1946, com a 5ª 

Constituição, e a saúde a ser gerida pelo seu próprio ministério pelo Decreto nº 

34.596, de 16 de novembro de 1953 - Ministério da Saúde. Em 1954, João 

Fernandes Campos Café Filho, como presidente, sanciona a Lei nº 2.312, de 3/ 

9/1954, que descreve em seu “Art.1º - É dever do Estado, bem como da família, 

defender e proteger a saúde do indivíduo”. 

Com o advento das ações supracitadas, aumentou a demanda para 

assistência à saúde, o que acarretou a alta sonegação das empresas e consequente 

ampliação da dívida com o Estado, o que culminou na diminuição do repasse do 

governo para a saúde. 

Na década de 1960, para suprir a dificuldade de acesso à saúde, algumas 

empresas do setor manufatureiro e de prestação de serviços passaram a oferecer 

assistência à saúde aos seus funcionários, dando os primeiros passos para o 

advento da saúde suplementar.   

Também na mesma década, em 1965, foram criadas instituições, a exemplo 

do Instituto Nacional de Previdência Social - INPS (que passou para Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS em 1977) e, em 

1967, a 1ª cooperativa médica do Brasil.  

Em 1975, ocorreu o Movimento da Reforma Sanitária, por meio do qual, 

profissionais de saúde, intelectuais e organizações da sociedade civil defenderam a 

criação de um sistema público de assistência gratuito com acesso universal. Esse foi 

um movimento bastante significativo, mas que teve voz somente com a Constituição 

Federal que data de 5 de outubro de 1988, cuja Seção II - Da Saúde assegura a 

importância do direito à saúde e às políticas sociais e econômicas. Compõem esta 

Seção os Artigos 196 a 200.  Destacamos o Art. 196:  
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, p.116).  

 

Esta garantia se faz por meio de políticas sociais, econômicas e com 

regulamentação e fiscalização do cumprimento dessas leis.  

A Constituição de 1998 também define que o financiamento do Sistema Único 

de Saúde é de responsabilidade do orçamento da Seguridade Social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nesse âmbito o Art. 199 destaca que: 

“A assistência à saúde é livre à iniciativa privada”, explicitando: 

 

§1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos (BRASIL, 1998, p.114).   

 

A criação do Sistema Único de Saúde - SUS, pela Lei 8.080/90, viabiliza para 

a sociedade brasileira o direito universal e integral à saúde, e por intermédio da Lei 

Orgânica da Saúde - Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os brasileiros 

passaram a receber o direito à participação na gestão do SUS. Nesse contexto, se 

iniciou a implantação de um modelo de Atenção à Saúde, que fosse descentralizado, 

universal, com integralidade da atenção, equidade e o acesso das demandas 

populacionais aos serviços de saúde, por meio do princípio da territorialidade. 

A garantia para a efetividade do SUS ocorreu por meio do acompanhamento 

do Ministério da Saúde e implementação do seu sistema de auditoria destinado a 

verificar a real utilização dos recursos repassados aos estados e municípios para 

realizar a programação aprovada. Em decorrência, não havendo conformidade dos 

recursos liberados, por desvio ou má aplicação, caberia ao Ministério da Saúde 

tomar as medidas legais previstas.   

Entre as ações mais reconhecidas do SUS estão: a criação do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência e Emergência - SAMU, que cobre aproximadamente 

55% da população brasileira e funciona em 1.150 municípios do país, as Políticas 

Nacionais de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de Humanização do SUS e de 

Saúde do Trabalhador, além dos Programas de vacinação em massa de crianças e 

idosos em todo o País. 

A Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS considera o SUS uma 

referência, como assistência universal, conforme declaração de Júlio Suarez - 
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coordenador da área de serviços de saúde da OPAS/OMS - Organização Mundial da 

Saúde, quando foi questionado sobre a razão de a OPAS/OMS ter o SUS como 

exemplar, quando comparado a sistemas não integrais e não universais: 

 

Temos estudos que demonstram que sistemas universais e de natureza 
fundamentalmente pública, como o SUS, têm melhores resultados que 
sistemas não universais. O espírito do SUS é universal, ainda que se tenha 
uma boa parte da população coberta por seguros-saúde (OPAS/OMS, 
2004).   

 

Infelizmente, a efetividade do SUS, salvo as campanhas de vacinação, fica 

muito aquém do que se propôs quando foi implantada a Lei 8.080/90, porque, como 

é de conhecimento da sociedade, por meio das mídias, e de reclamações de 

usuários do SUS com os quais convivemos, o acesso da sociedade brasileira aos 

serviços de saúde deixa muito a desejar. As consultas, exames, cirurgias e 

tratamentos especiais - radioterapia, quimioterapia, fisioterapia, dentre outros - têm 

agendamento tardio, dificultando o tratamento. Outros entraves são as ações do 

Ministério da Saúde diante das denúncias, uma vez que a apuração delas se inicia 

tardiamente. 

Vale lembrar que o sistema de saúde no Brasil é dividido em público - Sistema 

Único de Saúde - SUS e privado, denominado de Saúde Suplementar que é todo 

atendimento privado de saúde, realizado ou não por meio de um convênio com 

Planos de Saúde, recentemente regulamentados.  

A regulamentação dos planos de saúde foi conquistada pela Lei Federal nº. 

9.656 de 3 de junho de 1998. Esta Lei dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, obrigando as operadoras a estabelecerem serviços com alta 

competitividade, esquemas de verificação e controle de cada um dos processos 

inerentes a sua funcionalidade.  

Coube também a essa base legal definir padrões mínimos de cobertura e 

regularização das empresas, mas não a regulação técnica e financeira dos planos 

de saúde. As reclamações dos consumidores referentes aos planos de saúde, por 

cláusulas contratuais abusivas que incluíam reajustes descabidos das 

mensalidades, exclusão de doenças e procedimentos, dentre outras, levaram à 

decisão quanto à necessidade da adoção de um órgão regulador.  

Assim, por meio da Medida Provisória 2.012-2, de 30 de dezembro de 1999 

foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, definindo sua 
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finalidade, estrutura, atribuições e vinculação ao Ministério da Saúde. Em 28 de 

janeiro de 2000 a Lei nº 9.961 foi sancionada com a atribuição de ação regulatória a 

ANS. 

A ANS regulamenta e cria regras para garantir o acesso dos usuários aos 

serviços de saúde, e a Lei n.º 10.185, de 2001, determina, na sequência, que as 

sociedades seguradoras que atuam no mercado de planos de saúde criem 

empresas especializadas nesse segmento e estabelece regras de regulação das 

garantias financeiras constituídas pelas operadoras, regras sobre a transferência de 

controle societário e sobre a Liquidação Extrajudicial das operadoras, 

proporcionando segurança para os usuários de Saúde Suplementar e para o 

mercado.  

Em 2001 também foi inaugurada a central de atendimento ao consumidor: o 

Disque - ANS - 0800 701 9656, que é um canal valioso para atendimento ao 

cidadão, veículo para se obter informação e orientação sobre cláusulas contratuais e 

reajustes dos planos de saúde aprovados pela ANS, além de se constituir em canal 

utilizado para realizar denúncias, reclamações sobre a assistência de saúde 

prestada pelas operadoras. 

Um dos processos mais conhecidos da ANS é o rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde:  

O primeiro rol de procedimentos estabelecido pela ANS foi o definido 
pela Resolução de Conselho de Saúde Suplementar - Consu 10/98, 
atualizado em 2001 pela Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 
67/2001, e novamente revisto nos anos de 2004, 2008, 2010 e 2011, 
pelas Resoluções Normativas 82, 167, 211 e 262, respectivamente 
(ANS, 2014). 

 

A lista desses procedimentos é composta por exames e tratamentos que têm 

cobertura mínima obrigatória e é válida para os planos de saúde, contratados a partir 

de 1º de janeiro de 1999. Esta iniciativa também é adotada pelo SUS para nortear a 

cobertura do atendimento em saúde aos cidadãos que o procuram.  

O rol é revisto a cada dois anos por um grupo técnico formado por 

representantes de entidades de defesa do consumidor, de operadoras de planos de 

saúde, de profissionais de saúde que atuam nos planos de saúde e de técnicos da 

ANS. Depois da proposta efetivada por esse grupo, ela é submetida à crítica da 

sociedade por meio de consulta pública, via internet.  Após o encerramento da 

consulta pública são realizadas as adequações finais e é feita a publicação no site 

da ANS, sendo a mais recente a de 12 de maio de 2014. 
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O rol é composto por mais de 2.300 itens, apresentados em formato de 

quadro, conforme demonstração adaptada a seguir.  

 

 

Quadro 1 – Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2014 

PROCEDIMENTO - Rol 2014  SUBGRUPO - Rol 2014 CAPÍTULO - Rol 2014 CAPÍTULO - Rol 2014  OD AMB HCO HSO PAC DUT

ACONSELHAMENTO GENÉTICO
CONSULTAS, VISITAS HOSPITALARES

OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

PROCEDIMENTOS 

GERAIS

PROCEDIMENTOS 

GERAIS

PROCEDIMENTOS 

GERAIS
AMB HCO HSO

HOLTER DE 24 HORAS - 2 OU MAIS CANAIS -

ANALÓGICO OU DIGITAL

MONITORIZAÇÕES
PROCEDIMENTOS 

GERAIS

PROCEDIMENTOS 

GERAIS

PROCEDIMENTOS 

GERAIS
AMB 

 
Fonte: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/737-como-e-

elaborado-o-rol-de-procedimentos  

 

 

As abreviações constantes no quadro acima significam: OD: procedimento 

coberto pelo plano odontológico; AMB: procedimento coberto pelo plano 

ambulatorial; HCO: procedimento coberto pelo plano hospitalar com obstetrícia; 

HSO: procedimento coberto pelo plano hospitalar sem obstetrícia; PAC: 

procedimento de alta complexidade para cobertura parcial em caso de doença 

preexistente; DUT: diretrizes de utilização, que são procedimentos que possuem 

critérios para serem liberados pelos planos de saúde e o SUS. 

Cada nova publicação do rol implica em inclusão de procedimentos para 

cobertura dos planos de saúde, como afirma Oliveira.  

 

A elaboração de uma lista contendo os procedimentos de cobertura                                   
obrigatória nos planos de saúde é tarefa das mais complexas, não apenas                                               
pela dificuldade de disciplinar as novas formas de tratamentos que surgem                                              
quase diariamente, mas pelo impacto econômico sobre as operadoras, cada 
vez que novos eventos são incluídos na cobertura (OLIVEIRA, 2010, p.05). 

 

O rol também provoca a necessidade de aumentar o repasse do governo para 

o SUS. A primeira alteração ocorre em curto espaço de tempo, enquanto o ajuste do 

governo sempre é defasado. 

 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/737-como-e-elaborado-o-rol-de-procedimentos
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/737-como-e-elaborado-o-rol-de-procedimentos
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1.2 Financiamento de Assistência à Saúde 

  

Os sistemas de saúde são financiados por recursos públicos que provêm do 

pagamento de impostos, por fundos privados, advindos por via direta do contribuinte 

ou por uma fusão destes dois, dependendo da política de saúde de cada país. 

Cabe entender em perspectiva histórica que na Alemanha, no governo de 

Bismarck (1871-1890), a saúde era tratada pela necessidade, a previdência pela 

condição de trabalho e a assistência, pela incapacidade.   

Depois da unificação da Alemanha e, em virtude do alto índice de 

desemprego, o governo alemão incluiu os pobres e os desempregados no sistema 

de saúde, provocando conflitos sociais entre a população contribuinte e a dos não 

contribuintes.  Acima de determinada renda, o cidadão pode optar por não participar 

do sistema público e adotar um plano privado.  

No Japão, não há escolha para plano de saúde, mas a cobertura é feita a 

grupo de indivíduos por um fundo predeterminado. Já na França, as contribuições 

são arrecadadas com base na renda da população e, no Reino Unido, a 

responsabilidade e a administração do sistema são atribuições do governo central. O 

Canadá, por sua vez, utiliza um sistema descentralizado de forma que, com alguns 

repasses do governo central, a responsabilidade pelo custeio e pela organização do 

sistema de saúde de cada província é do próprio governo provincial. 

Em alguns países, como Canadá, Finlândia, Suécia, Reino Unido e Brasil, 

este último com significativa parcela privada, o principal financiamento à saúde é por 

meio de impostos. Diferentemente, nos Estados Unidos, Holanda e Alemanha, a 

saúde privada é fonte de cobertura primária para grupos da população sem acesso 

ao sistema público. 

A Espanha tem o sistema de saúde bem semelhante ao Brasil, porque a 

Constituição daquele país reconhece o direito do cidadão à saúde pública, e o 

governo é responsável pela organização dos serviços e das medidas preventivas. A 

legislação hispânica, assim como a brasileira, prevê o sistema universal e tem ações 

para promoção, proteção e recuperação com financiamento público para o sistema 

público.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1871
http://pt.wikipedia.org/wiki/1890
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Segundo dados do Banco Mundial e da OMS (2011)3, os gastos com saúde 

no Brasil foram de 8,9% do PIB - Produto Interno Bruto4.  

O gasto total em saúde (público e privado), em 20115, no Brasil, não 

ultrapassou 45,7% na área pública, tendo o país aplicado em saúde, na base de 

dólares per capita, aproximadamente $1,042.73.  

O governo espanhol gastou no mesmo período $ 3,040.786 per capita, o que 

demonstra que, embora o sistema de saúde seja semelhante nos dois países, a 

política para o financiamento é bem diferente, uma vez que a Espanha disponibilizou 

para a saúde pública quase três vezes mais que o Brasil.    

A OMS7 relata que as ações governamentais em relação à saúde nem 

sempre estão relacionadas ao rendimento nacional, mas sim, a motivos políticos, 

fiscais para aplicabilidade dos recursos e ao compromisso dos governos com a 

saúde da população.  

O estudo apresentado pela Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe - CEPAL demonstra, no gráfico abaixo, que a declaração da OMS de que as 

ações governamentais em relação à saúde não estão relacionadas ao rendimento 

nacional é cada vez mais evidente. No gráfico, em que dois países europeus foram 

colocados para comparação, constatamos que a América Latina, mas principalmente 

o Brasil, ainda está abaixo do percentual do PIB per cápita. O exposto evidência que 

as políticas governamentais ainda não realinharam suas ações ao futuro da Nação, 

pelo menos no que tange à saúde.  

                                                           
3Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial. Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/data-catalog/worlddevelopment-indicators>. Acesso em: jun. 2013. 
4O Produto Interno Bruto é o principal medidor do crescimento econômico de uma região, seja ela 

uma cidade, um estado, um país ou mesmo um grupo de nações. Sua medida é feita a partir da 
soma do valor de todos os serviços e bens produzidos na região escolhida em um período 
determinado. São medidas as produções na indústria, na agropecuária, no setor de serviços, o 
consumo das famílias, o gasto do governo, o investimento das empresas e a balança comercial. 
Entra no cálculo o desempenho de 56 atividades econômicas e a produção de 110 mercadorias e 
serviços. A fórmula para o cálculo é a seguinte: PIB=consumo privado+investimentos totais feitos na 
região+gastos do governo+exportações-importações. Disponível em: <veja.com/junho2008. 
http://veja.abril.com.br/idade/ exclusivo/perguntas_respostas/pib/produto-interno-bruto-pib.shtml#1>. 
Acesso em: mai. 2014. 

5, 6 e 7 Relatório Mundial de Saúde de 2010, Organização Mundial de Saúde, pág. 24 a 26. 
 

 

http://veja.abril.com.br/idade/
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Gráfico 1 - América Latina y Europa (países seleccionados): proyección del PIB per 
cápita, 2010-2060.  (En miles de dólares constantes de 2005, en escala logarítmica) 

 

 
 
Fonte: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “Long-term baseline projections”, Economic 
Outlook, Nº 93, junio de 2013 [en línea] http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO93_LTB. 

 

 

Outro estudo que demonstra a destinação do PIB no Brasil é a tabela abaixo, 

na qual constam os indicadores do Banco Mundial. Mais uma vez, o Brasil está entre 

os últimos, perdendo a posição final apenas para a China. 

 
Tabela 1 – Indicadores Econômicos e de Despesas em Saúde Mundiais  

 

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-
development-indicators, consultado em maio/2013. Elaboração: Consultoria de Orçamento e Fiscalização da 
Câmara dos Deputados. OBS: (1) per capita com base na paridade de poder de compra – PPC (tradução do 
inglês purchasing power parity - PPP). 
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Na publicação “A Saúde no Brasil em 2030”8, no capítulo Estruturas do 

Financiamento e do Gasto Setorial, a FIOCRUZ discorre sobre a concentração dos 

gastos privados na área da saúde da nação, afirmando que o sistema brasileiro é 

pluralista. Segundo o documento: 

 

[...] no Brasil o sistema de saúde é pluralista tanto em termos institucionais 
quanto no que diz respeito a fontes de financiamento e a modalidades de 
atenção à saúde. Essa pluralidade se expressa em quatro vias básicas de 
acesso da população aos serviços de saúde: (i) o Sistema Único de Saúde 
(SUS), de acesso universal, gratuito e financiado exclusivamente com 
recursos públicos (impostos e contribuições sociais); (ii) o segmento de 
planos e seguros privados de saúde, de vinculação eletiva, financiado com 
recursos das famílias e/ou dos empregadores, composto em junho de 2009 
por 1.116 operadoras de planos de assistência médico-hospitalar e 406 de 
planos exclusivamente odontológicos9; (iii) o segmento de atenção aos 
servidores públicos, civis e militares e seus dependentes, de acesso restrito 
a essa clientela, financiado com recursos públicos e dos próprios 
beneficiários, em geral atendidos na rede privada; (iv) o segmento de 
provedores privados autônomos de saúde, de acesso direto mediante 
pagamento no ato. (RIBEIRO et al., 2005, p.172).  

 

Com base neste documento, concluímos que o Brasil tem, oficialmente, um 

sistema universal de saúde, mas, em exercício, o que realmente encontramos é um 

sistema pluralista cujo maior investimento é do setor privado, descaracterizando, 

assim, a cobertura universal com atendimento integral, uma vez que o gasto público 

é inferior ao privado.  

A prestação de serviços de assistência médica de saúde suplementar é 

vinculada ao valor de contribuição, tendo natureza mercantil e contratual entre o 

comprador e fornecedor de serviços em saúde. Essas concepções são 

demonstradas na Medida Provisória nº 2.177- 44 de agosto de 2001 que altera a Lei 

9.656 de junho de 1998, Art. 1o - item I: 

 

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços 
ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por 
prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 
assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por 
profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou 
não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência 
médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às 
expensas da operadora  contratada, mediante reembolso ou pagamento 
direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor”. (BRASIL, 1998) 

 

                                                           
8 Fundação Oswaldo Cruz,2012  
9 ANS, Caderno de Informação, set.2009 
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Atualmente, o setor brasileiro de planos e seguros de saúde é um dos 

maiores sistemas privados de saúde do mundo e, para regular a demanda deste 

mercado que tem característica seletiva e restrita, a Regulação é feita pela Lei no. 

9.656 que foi a primeira lei regulatória da saúde suplementar elaborada pela ANS. 

Segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde – CONASS,  

 

No mercado privado, o financiamento é, por definição, originário das 
famílias e das empresas. Mas a participação governamental pode estar 
presente, como acontece no Brasil, sob duas formas: indireta, mediante 
incentivos fiscais, e diretamente, quando financia ou subsidia planos de 
saúde para seus servidores e dependentes. Ambas as formas são 
polêmicas. Como a Constituição de 1988 criou um Sistema Único de Saúde, 
garantindo acesso universal e igualitário, o uso de recursos públicos para 
um segmento diferenciado seria no mínimo questionável (BRASIL, 2011, 
p.31).  

 

De acordo com CARVALHO E SANTOS citados no CONASS,  

 

[...] poder público (União, estado, município e Distrito Federal) não pode 
custear serviços de saúde para seus servidores, nem instituir contribuição 
compulsória para o custeio, em benefício destes, de serviços de assistência 
à saúde, porque o sistema de saúde constitui um único sistema, uma rede 
integrada de serviços públicos de saúde, não comportando nenhum público 
fora desse sistema universalizado (BRASIL, 2011, p.31). 

 

O financiamento no setor privado é feito com recursos das famílias, do 

indivíduo ou das empresas e, na maioria das vezes, por pré-pagamento. Nos últimos 

anos os planos de saúde estão mudando o perfil do público alvo, passando a focar 

nos planos coletivos, ou seja, patrocinados pelas empresas, tornando, assim, cada 

vez mais restrito o acesso às pessoas físicas. 

 

1.3 Operadoras de Planos de Saúde no Brasil 

 
A organização do setor de saúde suplementar foi efetuada pela ANS (2000), 

estabelecendo a classificação das operadoras, conforme seu estatuto jurídico. 

Portanto, todas devem ter registro na ANS, obrigatoriamente, e de acordo com a 

definição constante na Lei 9.656 Art. 1o, item II: 

 

Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída 
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade 
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I 
deste artigo (1998). 
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Neste trabalho, estão destacadas as operadoras que oferecem somente 

assistência médico-hospitalar. 

As autogestões são entidades que operam serviços de assistência à saúde, 

destinados exclusivamente a empregados ativos, aposentados, pensionistas ou ex-

empregados, bem como a seus respectivos grupos familiares definidos, limitados ao 

terceiro grau de parentesco, consanguíneo ou afim, de uma ou mais empresas, ou 

ainda, a beneficiários e dependentes de associações de pessoas físicas ou jurídicas, 

fundações, sindicatos, repartições públicas, empresas privadas, cooperativas de 

trabalhadores, caixa de assistência, entidades de classes profissionais ou 

assemelhados, entre outros. Essa modalidade não tem fins lucrativos, (UNIDAS, 

2005, p.23).                

As cooperativas médicas são constituídas conforme o disposto na Lei n.º 

5.764, de 16 de dezembro de 1971. Trata-se de uma associação formada por 

médicos que comercializam ou operam planos de assistência à saúde. 

As filantrópicas são entidades sem fins lucrativos que operam planos privados 

de assistência à saúde, certificadas como entidade filantrópica no Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS, e declaradas de utilidade pública pelo 

Ministério da Justiça ou por órgãos dos Governos Estaduais e Municipais.  

Seguradoras especializadas em saúde são empresas constituídas em 

sociedade com fins lucrativos, que comercializam seguros de saúde e podem 

oferecer uma rede credenciada de médicos e hospitais, embora não seja um 

procedimento comum. 

Empresas ou entidades que operam planos privados de assistência à saúde 

são as de medicina de grupo. Estas são constituídas por sociedade que comercializa 

ou opera planos privados de saúde, excetuando-se as classificadas nas 

modalidades administradora, cooperativa médica, autogestão filantropia e 

seguradora especializada em saúde.  

Os cinco tipos de operadoras descritos acima, segundo os dados da ANS de 

março de 2014, atendiam 50.270.398 brasileiros, distribuídos conforme demonstrado 

na tabela 2. 



33 

Tabela 2 – Beneficiários de planos de saúde em 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ANS, dezembro 2014. 

 

 

Dentre as modalidades aqui mencionadas, destacaremos neste trabalho o 

segmento da autogestão em saúde que atende 5.378.932 de beneficiários e surgiu 

na década de 1940. Os responsáveis por esta modalidade podem oferecer seus 

serviços por associações, caixas de assistência, empresas (por departamento de 

recursos humanos), fundações e sindicatos. 

Para melhor compreender como se forma uma autogestão, selecionamos sete 

autogestões em saúde que são originárias de diferentes setores do mercado: ABET 

- Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações, CASSI - Caixa de 

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, GEAP – Fundação de Seguridade 

Social, INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, METRUS - 

Instituto de Seguridade Social, Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos 

Empregados dos Correios, SEPACO - Serviço Social da Indústria de Papel, Papelão 

e Cortiça de São Paulo e UNAFISCO SAÚDE – Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal. 

Aos beneficiários das autogestões em saúde são oferecidas várias vantagens, 

a saber, maior ou plena cobertura do rol de procedimentos da ANS, ações voltadas 

para programas de promoção da saúde, de prevenção de doenças, da assistência à 

saúde e da medicina preventiva. 

As autogestões em saúde são defendidas como sendo o único modelo que 

reflete as necessidades da população que tem direito a este tipo de operadora, 

oferecendo a assistência à saúde a um valor mais adequado ao seu orçamento, 

assim como a possibilidade de participação na gestão do plano, que geralmente se 

dá por meio de Conselho Deliberativo e Fiscal, cujos membros são eleitos entre os 

Modalidade Número de Beneficiários 

Autogestão 5.378.932 

Cooperativa Médica 18.801.129 

Filantropia 1.256.760 

Medicina de Grupo 17.695.180 
Seguradora especializada em 
Saúde 7.138.397 

Total 50.270.398 
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beneficiários do plano. Considerações do ex-ministro da Saúde, José Saraiva Felipe 

no Congresso da UNIDAS elucidam o exposto: 

 

A autogestão tem importância estrutural e inovadora no setor suplementar 
de saúde. Notáveis experiências de gestão, produção de saúde e 
racionalização econômica vêm sendo desenvolvidas. A autogestão 
possibilita a assistência a grupos populacionais que não teriam acesso 
através de empresas de caráter lucrativo (2012, p.05). 

 

Para representar este segmento, foi criada, em 2002, a União Nacional das 

Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS, sem finalidade lucrativa, que 

nasceu da fusão da Associação Brasileira de Serviços Assistenciais de Saúde 

Próprios de Empresa - ABRASPE com o Comitê de Integração das Entidades 

Fechadas de Assistência à Saúde – CIEFAS. A UNIDAS foi instituída para: 

 

Promover o fortalecimento do segmento da autogestão em todo o território 
nacional, fomentando a excelência em gestão de saúde e a democratização 
do acesso a uma melhor qualidade de vida, contribuindo para o 
aperfeiçoamento do sistema de saúde do país (2012, p.17). 

 

A atuação da UNIDAS junto ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional e 

às agências reguladoras – ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - viabiliza o debate sobre as 

peculiaridades da autogestão em saúde como investimentos em prevenção e 

promoção da saúde, gestão financeira sem lucro e maior concentração de idosos da 

saúde suplementar (UNIDAS, 2012, p. 67- 68). Estas características são pilares para 

que a Instituição tenha argumentos ao defender políticas de saúde, com destaque 

para questões relativas ao idoso, e critérios de regulação tanto da população 

assistida pelas autogestões quanto do próprio segmento, junto aos órgãos 

governamentais.       

Vale destacar a pesquisa sobre cobertura de planos de assistência médica 

por faixa etária realizada em 2006 que coloca as autogestões como um dos planos 

de saúde com maior cobertura por faixa etária acima dos 60 anos. 
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Gráfico 2 - Cobertura de planos de assistência médica por faixa etária. Brasil, 
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 2006. 

 

Fonte: VERAS R.P. e col. Características demográficas dos idosos vinculados ao sistema 
suplementar de saúde  no Brasil.  Rev Saúde Pública 2008, p. 500. 

 

A representatividade dos idosos no gráfico 2 pode ser reafirmada na pesquisa 

nacional (UNIDAS, 2014, p. 19) que demonstrou a presença de 882.069 pessoas 

acima de 60 anos, o que representa 23,9% da população assistida pelas 

autogestões em saúde, resultando num aumento de 22,8% em relação à pesquisa  

realizada pela UNIDAS em 2012.  
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CAPITULO II - ENVELHECIMENTO, VELHICE E SAÚDE 

 

“[...] de todos os fenômenos 
contemporâneos, o menos contestável, o 
mais certo em sua marcha, o mais fácil de 
prever com muita antecedência e, talvez, o 
de consequências mais pesadas é o 
envelhecimento da população”. , 
(BEAUVOIR – p.271. A Velhice). 
 

 

A proposta deste capítulo é apresentarmos uma visão geral de Políticas 

Públicas e seu significado para os cidadãos, em especial para as pessoas acima de 

60 anos. Neste propósito, o primeiro destaque é para a Constituição Federal que 

tem como objetivo fundamental garantir o desenvolvimento nacional de modo a 

consolidar uma sociedade livre, justa e solidária.  

A fim de efetivar os direitos sociais garantidos pela Constituição surgem as 

Políticas Públicas que devem fazer parte do planejamento político em âmbitos 

federal, estadual e municipal. Dentre as várias políticas públicas, destacaremos, a 

seguir, quatro que se relacionam diretamente com as pessoas acima de 60 anos, 

além da própria Constituição. 

 

 

2.1 Políticas públicas para as pessoas idosas 

 

Na década de 1990, a OMS instituiu o Envelhecimento Ativo que define a 

participação mais ativa do idoso, reconhecendo seus direitos e igualdade de 

oportunidades e tratamentos em todos os aspectos da vida, promovendo assim, 

melhor qualidade de vida a esse segmento populacional.  Essa ação propiciou criar 

políticas mais eficazes no Brasil e reforçar as deliberações da Constituição Federal. 

Constituição é formada por num conjunto de leis e normas que regem o 

funcionamento do Estado e deu origem às Políticas Públicas as quais são 

responsáveis pela aplicação dessas leis e normas. Trata da democracia, da defesa 

do Estado, da organização social, da economia, dos Poderes e dos direitos dos 

cidadãos.  

A Constituição Federal foi promulgada em 1988, sendo a 7ª após a 

independência do Brasil. É estruturada em nove Títulos: I – Dos Fundamentos do 

Estado; II – Da Organização dos Poderes; III- Da Organização do Estado; IV – Dos 
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Municípios e Regiões; V – Da Tributação, das Finanças e dos Orçamentos; VI – Da 

Ordem Econômica; VI – Da Ordem Social; VIII - Disposições Constitucionais Gerais. 

Estes Títulos são compostos de normas e as que são irrevogáveis se denominam 

cláusulas pétreas. 

Encontramos na Seção II – Da Saúde, do Capítulo II, do Título VI – Da Ordem 

Social a deliberação sobre a obrigatoriedade do Estado em relação à saúde: 

      

Artigo 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

Na Seção III – Dos Esportes e Lazer, do Capítulo III, do Título VI – Da Ordem 

Social, determina-se a obrigatoriedade do Estado em relação ao esporte, para o 

idoso, que é reconhecido como sujeito de direitos de modo geral e em específico no 

que se refere a este quesito: “Artigo 267: Poder Público incrementará a prática 

esportiva às crianças, aos idosos e aos portadores de deficiência”. 

Especificidades de outra ordem estão mencionadas na Seção I – Da Família, 

da Criança, do adolescente, do Idoso, e dos Portadores de Deficiência, do Capítulo 

VII, do Título VI – Da Ordem Social, com a descrição da obrigatoriedade do Estado 

em relação à acessibilidade e ao transporte para o idoso: 

 

Artigo 280: É assegurado, na forma da lei, aos portadores de deficiência e 
aos idosos, acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, 

bem como aos veículos de transporte coletivo urbano (BRASIL, 1988). 

 

Nos artigos citados acima podemos observar normas que deram origem a 

algumas políticas de saúde que serão abordadas neste capítulo.  

A Política Pública de Proteção Social prevê que todos os brasileiros tenham 

seus direitos sociais assegurados, de acordo com necessidades e independente de 

renda, com base na condição inerente de cidadão de direitos, sem distinção de 

qualquer natureza.  

A atual Constituição contém artigos que se reportam aos direitos dos 

cidadãos brasileiros, como os que tratam da cidadania, dignidade humana (Título I - 

Dos Princípios Fundamentais:  Art. 1º), sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (Título I - Dos Princípios 

Fundamentais: Art. 3º). Os Títulos que compõem a Constituição abordam temas que 
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contemplam as bases e princípios fundamentais que visam legitimar a democracia 

junto a organizações internacionais, tendo sido destacada para este estudo a OMS. 

Segundo a OMS (2010, p.09), as “circunstâncias em que as pessoas 

crescem, vivem, trabalham e envelhecem” estão diretamente ligadas ao modo de 

vida e morte dessas pessoas. Mediante essa afirmação, entendemos que tudo que 

diz respeito ao ser humano pode refletir na saúde. Assim, fazem-se necessárias 

ações nas áreas da educação, nutrição, habitação, laboral, de lazer e cultura 

visando a uma ação conjunta de todas essas dimensões para promover e efetivar os 

direitos aos cidadãos, principalmente no que tange à saúde, incluindo a fase 

preventiva, curativa e a de reabilitação. 

Podemos traduzir as recomendações acima como promoção e prevenção na 

saúde, incluindo a fase curativa e de reabilitação, mas, para efetivá-las, é preciso 

que haja um sistema de financiamento eficaz, e que possibilite o acesso da 

população em todas as ações.    

Pautado em deliberações mais amplas, como a Constituição Federal, o 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) regula as especificidades dos direitos a serem 

garantidos às pessoas idosas. 

O texto da Lei, que levou seis anos para ser sancionado (1/10/2003), dirige-se 

a idosos, aqui considerados cidadãos com 60 anos ou mais, aos quais se devem 

garantir, de modo amplo, o direito à vida, liberdade, respeito, dignidade, alimentos, 

saúde, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, previdência, assistência social, 

habitação, transporte.  

E ainda assegurar-lhes o acesso à justiça e à defesa para os crimes contra o 

idoso, prioridade no atendimento nos órgãos públicos, o direito de escolher seu 

tratamento, de ter um acompanhante, de ter acesso a lazer, educação, cultura com 

desconto de 50% nos ingressos, trabalho sem limitação de idade e a aposentadoria 

reajustada de acordo com o salário real, quesito este que não é colocado em prática 

há alguns anos, pois, como sabemos a aposentadoria não acompanha as alterações 

do salário mínimo, em tempo real. 

Também está previsto no Estatuto o direito à habitação com a própria família 

ou com uma família substituta. Nas moradias de longa permanência, é obrigatório 

atender às necessidades dos idosos, como alimentação e higiene e, havendo 

programa de habitação, deve-se reservar 3% para contemplá-los.  
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Ao completar 65 anos, o transporte urbano e interestadual passa a ser 

gratuito e garantido por meio da reserva de 10% dos assentos no transporte coletivo, 

além da reserva de 5% das vagas de estacionamento. Destacamos que há uma 

proposta que deveria passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa e 

depois voltar para a Comissão de Direitos Humanos - CDH, “alterando a faixa etária 

para 60 anos”, segundo a Agência Brasil (2013). 

O idoso deve ter acesso à justiça, a Varas especiais e direitos zelados pelo 

Ministério Público. A esse respeito destaca-se que discriminar sob qualquer 

alegação, deixar de prestar assistência, abandonar, expor a perigo a integridade e a 

saúde da pessoa idosa, assim como apropriar-se de ou desviar bens ou proventos, 

ou mesmo utilizar imagem do idoso sem autorização, são crimes passíveis de 

punição.  

O Estatuto do Idoso advém de formulações jurídicas que integram a Política 

Nacional do Idoso - Lei 8.842/1994 que considera idoso o indivíduo maior de 60 

anos de idade e o reconhece como sujeito portador de direitos. O texto legal define 

princípios e diretrizes a fim de assegurar a esse segmento seus direitos e as 

condições para promover sua autonomia e inclusão social, destacando também o 

dever do Estado, da família e da sociedade assegurar-lhe tais direitos.  

Dois eixos básicos são reconhecidamente significativos a este estudo: 

proteção social - que inclui saúde, moradia, transporte e renda mínima; e inclusão 

social - que garante a inserção social dos idosos em ações educativas, esportes e 

saúde preventiva. 

Esta política que assegura direitos aos idosos nos espaços de participação 

política e inserção social deveria ser um instrumento de referência para efetivar uma 

condição de vida digna a esses indivíduos, mas foi pouco apropriada tanto pelos 

profissionais como pelos próprios idosos. Além disso, as contradições regionais, 

econômicas, sociais, do meio urbano e rural, devem ser reconhecidas na 

implementação desta política, o que nem sempre é considerado. 

O Decreto nº 1.948 de 3 de julho de 1996 estabelece as atribuições dos 

Ministérios em relação à Política Nacional do Idoso. Assim, o Ministério da 

Previdência e Assistência passa a ser responsável em coordenar as ações da 

política; promover a capacitação dos recursos humanos; integrar as ações dos 

demais Ministérios; criar formas alternativas de atendimento; promover eventos e 



40 

pesquisas/estudos sobre o tema; fomentar a prestação de serviço na modalidade 

asilar e não asilar. 

Vale esclarecer que modalidade asilar é um regime de internato para o idoso 

sem vínculo familiar e sem condições de manter a sua subsistência. Deve ser 

aplicada em casos de abandono, inexistência do grupo familiar, carência dos 

recursos familiares ou do próprio idoso.  

Segundo Mercadante (2004, p.197-199) “existem diversos velhos, diferentes 

possibilidades de viver a velhice. A velhice não é uma situação homogênea e os 

velhos não são iguais”. Assim como não existe homogeneidade no organismo 

humano, e no caso do idoso, diante de uma patologia, na relação familiar e nas 

necessidades socioculturais. Por isso, é necessária a revisão constante das políticas 

sociais, das ações voltadas para a promoção, prevenção em saúde e, 

principalmente, o aprimoramento dos profissionais atuantes nessas áreas, para que 

o direito à saúde seja cada vez mais um espelho da realidade da população com 60 

anos ou mais de idade. 

 

 

2.2 SUS – Sistema Único de Saúde: Políticas Públicas para a Saúde da pessoa 

Idosa  

 

Em 2005, o Ministério da Saúde definiu agenda de compromissos que agrega 

três bases: Pacto em Defesa do SUS, Pacto em Defesa da Vida e Pacto de Gestão.  

Pacto em Defesa da Vida - das seis prioridades definidas (Saúde do Idoso; 

Câncer de colo de útero e de mama; mortalidade infantil e materna; doenças 

emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e 

influenza; promoção da saúde e atenção básica à saúde), há três prioridades 

relevantes para a pessoa idosa: Saúde do Idoso, Promoção da Saúde e 

fortalecimento da Atenção Básica.  

A Portaria 687/GM, de 30/3/2006 define a Política Nacional de Promoção da 

saúde e tem como prioridade as seguintes ações: alimentação saudável, prática de 

atividade física, prevenção da violência, prevenção e controle do tabagismo, redução 

da morbi-mortalidade por uso abusivo de álcool e outras drogas, etc. 

A Portaria GM n°2528, de 19/10/2006, define a Política Nacional da Saúde da 

Pessoa Idosa, determinando como finalidade:  
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[...] recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde 
para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 
60 anos ou mais de idade (Saúde – Portarias). 

 

A portaria GM n° 648, de 28/3/2006, define a Política Nacional de Atenção 

Básica que descreve o conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, 

abrangendo a promoção e prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde. A Atenção Básica pode ser realizada por 

qualquer membro da equipe e tem destaque na humanização e acolhimento da 

pessoa idosa. Para este atendimento, os profissionais deverão ser treinados para 

entenderem as questões do envelhecimento com a devida qualificação da equipe, 

sendo capacitados para o trabalho multidisciplinar.  

 

 

2.3 Conhecimentos gerontológicos em destaque 

 
 
[...] além das implicações nas áreas de 
saúde e previdência, que ganham 
relevância pela premência com que 
demandam respostas ágeis e rápidas, 
também merecem uma análise destacada 
os principais programas voltados a atender 
especificamente as necessidades dos 
idosos. (SAAD, 2011). 

 

O último item deste capítulo é dedicado à relação entre a Gerontologia Social 

e a pesquisa proposta neste estudo.  

A sociedade brasileira ainda não está conscientizada de que é necessário 

criar atendimento especializado para as pessoas que têm acima de 60 anos.  

Hoje, há vários autores que escrevem sobre velhice, envelhecimento, mas, ao 

lermos e relermos Beauvoir constatamos que seus textos continuam atualíssimos 

pela pertinência das reflexões aos desafios e complexidade do cenário 

contemporâneo: 

 

[...] o organismo do idoso apresenta certas singularidades. A velhice 
acarreta, ainda, consequências psicológicas: certos comportamentos são 
considerados, com razão, como características da idade avançada. Como 
todas as situações humanas, ela tem uma dimensão existencial: modifica a 
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relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e 
com sua própria história. Por outro lado, o homem não vive nunca em 
estado natural; na sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é 
imposto pela sociedade atual à qual pertença. O que torna a questão 
complexa é a estreita interdependência desses diferentes pontos de vista 
(1970, p.15). 

 

A afirmação de Beauvoir é reforçada pelo texto da Organização Pan-

Americana de Saúde - OPAS, que define envelhecimento como:  

 

[...] um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, 
não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos 
os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz 
de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua 
possibilidade de morte (2003, p.06).  

 

Envelhecer, pelos contextos supracitados, é um processo que fragiliza o 

indivíduo e, em virtude da dificuldade do apoio público social, a família passa a ser 

resgatada como cuidadora e responsável pelo atendimento às pessoas com 60 anos 

ou mais. 

O cuidado com esse resgate deve contar com o devido apoio de políticas 

públicas efetivas e eficazes para os idosos, o que é imprescindível, uma vez que, a 

cada ano, não só aumenta o número de pessoas nessa faixa etária, mas também 

diminuem as condições e ofertas de trabalho e a capacidade de se manterem com a 

renda da aposentadoria que nem sempre é compatível com o custo de vida. 

Nesse cenário, embora difícil, é necessário estudarmos cada vez mais o 

processo do envelhecimento com olhar na saúde, porém, também é fundamental 

não nos descuidarmos das articulações necessárias com os interesses sociais e 

políticos pertinentes ao contexto no qual os idosos estão inseridos, como admitido 

nas abordagens de Beauvoir (1970) e da OPAS (2003).  

Na década de 1990, a OMS, como já dito, formalizou a concepção do 

envelhecimento ativo que define a participação ativa do idoso, possibilitando que ele 

conheça e reivindique seus direitos, oportunidades de trabalho, acesso à educação, 

cultura, lazer e saúde.  

Vale esclarecer que aqui ressaltamos e exaltamos o papel da Gerontologia 

Social e não apenas o inquestionável valor da Geriatria, como podemos observar 

nas reflexões apresentadas por Quaresma no artigo “Questões do envelhecimento 

nas sociedades contemporâneas” no qual o autor se refere às desconstruções de 

estigmas que enviesam a concepção sobre envelhecimento e velhice: 
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A capacidade de conhecimento das pessoas e dos contextos em que elas 
se inserem, desconstruindo os preconceitos, as categorizações, as ideias 
feitas sobre envelhecimento e a velhice, consubstanciam, sem dúvida, o 
sentido da inovação nos territórios da gerontologia social (2008, p.42). 

 

Considerando as afirmações de Quaresma, acima registradas, podemos 

ponderar que há necessidade de promover melhor qualidade de vida aos idosos, 

despindo-nos de preconceitos e velhos paradigmas, como a associação de 

envelhecimento com doença, fragilidade e incapacidade. 

Visando à expectativa de condições que concretizem a desejável qualidade 

de vida, o Ministério da Saúde, em 2005, definiu agenda de compromissos que 

agrega os três eixos já mencionados: Pacto em Defesa do SUS, Pacto em Defesa 

da Vida e Pacto de Gestão. 

A Portaria nº399/GM de 22 de fevereiro de 2006 divulgou o Pacto pela Saúde 

2006 - Consolidação do SUS e aprovou as Diretrizes Operacionais do Referido 

Pacto. Destacaremos, a seguir, o pacto diretamente relacionado com o enfoque de 

análise deste capítulo, a fim de sistematizarmos aspectos relevantes das relações 

entre as políticas instituídas e as questões da promoção da saúde dos idosos. 

O Pacto pela VIDA é definido por ação prioritária na saúde. Entre as ações, 

destaca-se a implantação da Política de Saúde da Pessoa Idosa, direcionada para a 

atenção integral. Outras se relacionam à qualidade de vida, entre elas, a Promoção 

da Saúde com ênfase na adoção de hábitos saudáveis, responsabilizando o 

indivíduo na realização de práticas como: atividade física regular, alimentação 

saudável e combate ao tabagismo. A Portaria nº399/GM também destaca a 

finalidade de consolidar a Atenção Básica à Saúde como “[...] estratégia da Saúde da 

Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das 

redes de atenção à saúde do SUS”. 

Parte da minha trajetória e a experiência profissional em hospitais e no 

atendimento domiciliar possibilitaram-me o contato com pacientes com idade acima 

de 60 anos. Nesse percurso, observei que a ida para o hospital, no momento agudo 

da enfermidade, proporcionava alívio para os sintomas, mas não afastava a angústia 

causada pelo medo de não sobreviver. Ou ainda, ficar com sequelas, principalmente 

quando o motivo da internação era uma queda, a qual é considerada desencadeante 

de fatores que levam ao declínio do estado geral do paciente, podendo terminar com 

o óbito. 
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O fantasma da morte torna-se cada vez mais presente quanto maior o tempo 

em que o paciente permanece internado, e o medo se transforma em agressividade, 

choro e, muitas vezes, em depressão.   

Para muitas famílias, a permanência dos idosos nos hospitais é um alívio, 

levando-se em conta que, ao mesmo tempo em que internar “seu” idoso demonstra 

zelo, suaviza o “fardo” de cuidar dele na residência. Desse modo, o remorso que os 

familiares sentem pelo abandono temporário passa a ser minimizado mediante a 

legalização da iniciativa da internação.  

Aliado ao cenário descrito, podemos mencionar os integrantes das equipes 

multidisciplinares dos hospitais que, não raro, tratam o idoso como um adulto 

infantilizado ou como uma pessoa potencialmente doente, independente do motivo 

de sua internação, porque se trata de um velho, portanto sinônimo de doença, 

segundo o consenso popular. Neste sentido, a citação de Concone, elucida tal 

correlação:  

 

Como ‘velhice e doença’ formam um par nas nossas representações, a 
busca do envelhecimento saudável fica entre a obrigação e a contradição - 
a meta inalcançável. Temos que reconhecer que, enquanto não 
construirmos um forte modelo alternativo de velhice, os caminhos 
continuarão restritos. Continuaremos a reproduzir modelos ‘exógenos’ e 
estigmatizadores. Não por convicção, mas por “adesão” (2007, p. 41).  

 

A associação da velhice com a doença deve ser combatida. Para tanto, 

precisamos promover mudanças que sejam reconhecidas pela sociedade, aceitas 

pelo Estado - quando necessário oficializar, que sejam efetivas e não apenas por 

meio de uma roupa, um corte de cabelo ou um linguajar estereotipado e nem pela 

transferência da responsabilidade para o indivíduo idoso, imputando-lhe o dever de 

adotar um estilo saudável de viver. Concepções dessa natureza colocam em 

destaque questões como as que foram explicadas por Concone, levando em conta a 

provocação de Canguilhem (2012, p. 9): “Seria o estado patológico apenas uma 

modificação quantitativa do estado normal”? 

Em Quaresma encontramos a ressonância dessas reflexões que ampliam a 

compreensão sobre envelhecimento e velhice e, paralelamente, admitem os 

determinantes históricos das mudanças que se efetivam ou se colocam como 

necessárias:  
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O envelhecimento humano e a velhice foram durante muito tempo e quase 
exclusivamente objectos de estudo da medicina. A partir de meados do 
século XX um outro questionamento é construído. As alterações 
demográficas verificadas durante o século findo, produzidas no contexto das 
profundas transformações sociais e econômicas que atravessam a nossa 
sociedade, levantam novas questões.  
A procura do saber sobre as interdependências entre o envelhecimento 
humano e social, ao nível do impacto dos fenômenos do envelhecimento 
nas estruturas familiares, na economia, na proteção social, no direito, nas 
representações sociais sobre a vida, a morte e a velhice, nas práticas 
culturais, na relação com o tempo, deu lugar à construção de uma área 
transdisciplinar do conhecimento a que chamamos de Gerontologia Social 
(2006, p. 20).  

 

Nesse sentido, a formação dos profissionais da saúde deveria passar pela 

Gerontologia Social, a fim de que fossem orientados a proporcionar um atendimento 

adequado aos idosos, isento de preconceitos e com o olhar para o sujeito em toda a 

sua plenitude e não para a doença.  

No texto “O Normal e o Patológico” de Canguilhem (2012, p.09) há temas 

centrais que resultam em questões como: “Seria o estado patológico apenas uma 

modificação quantitativa do estado normal?”; “Existem ciências do Normal e do 

Patológico”? 

Essas questões deveriam se converter em referências primordiais para os 

profissionais de saúde, pela provocação que nos instiga a rever conceitos e buscar 

explicitações para ideias como a do autor Canguilhem (2012, p.54): “A doença, que 

jamais tinha existido na consciência do homem, passa a existir na ciência do 

médico”. 

Esta frase de Canguilhem se reporta a uma máxima popular “não vou ao 

médico, ele pode procurar e achar algo”. O sentido é popular, mas com muita 

sabedoria, guardadas as devidas proporções, a ideia provoca reflexões como: é 

medo da doença, de estar doente ou o desejo do médico de investigar, achar e tratar 

antes que o mal seja irreversível? 

A angústia do ser humano em se ver doente, com restrições físicas, 

alimentares, de convívio familiar, social, ocupacional, dentre outras, parece não 

sensibilizar alguns dos profissionais de saúde, porque o olhar, o diálogo, o tato é 

feito sob o rótulo da doença, da anormalidade. Já o paciente quer ser tratado como 

um sujeito único na sua essência e, mesmo estando doente de fato, não quer ser 

visto apenas como tal. 

Na área de saúde, em razão de a sociedade valorizar com extremismos ‘as 

especialidades’, a maioria dos profissionais adota a tendência de lançar sobre o 
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paciente um olhar segmentado e particularizado sob as égides das suas formações 

de ‘especialistas’ e, dificilmente, encontramos médicos e profissionais da saúde de 

maneira geral que pensem no paciente como ser humano total.  

A avaliação, com frequência, é feita tendo como base os sintomas 

relacionados aos órgãos, isoladamente. É preciso sair do olhar fragmentado para o 

olhar da Gerontologia Social, e o caminho é reconhecer os saberes construídos 

cientificamente, os quais refletem de maneira crítica e em abordagem interdisciplinar 

os conceitos de envelhecimento, velhice e pessoa idosa. 

Além disso, devemos nos conscientizar, por meio de bases teóricas e 

conceituais da Gerontologia crítica de que não há um único modo de envelhecer e 

de ser velho. Lopes, entre outros autores, destaca a importância da 

interdisciplinaridade, da consciência coletiva para entendermos a heterogeneidade 

das vivências e caminharmos para diminuir o preconceito social que ainda se tem 

em relação à velhice. 

 

Mais uma vez, ao romper o silêncio em torno da temática, acreditamos estar 
construindo e consolidando a consciência coletiva para que se tenha 
conhecimento e acesso aos direitos conquistado pelo segmento idoso e 
para que se facilite a tomada de decisões. 
[...] Propomo-nos a uma leitura interdisciplinar, fundamentada nas 
produções atuais da gerontologia, dos dados referentes à percepção da 
velhice e à autoestima da pessoa idosa. 
A longevidade humana se apresenta como um desafio, ao traçar o perfil de 
uma realidade complexa em que o envelhecimento é fato estrutural e 
estruturante da sociedade. Posto isto, é importante analisar como se 
apresenta esse caminho de mão dupla – estrutural e estruturante – no 
exame dos acordos e desacordos entre os dois segmentos etários, e 
jovens/adultos e idosos, evidenciados por meio de dados coletados 
(LOPES, 2007, p.142-143). 

 

Lendo os autores da Gerontologia Social e revendo as declarações do 

Ministério da Saúde, ousamos ter esperança de que há perspectiva de melhora no 

olhar governamental sobre a velhice, e de que eles passaram a ter, pelo menos, um 

resquício gerontológico. O texto abaixo deslumbra uma visão mais realista sobre o 

processo de envelhecer: 

 

Sexo, gênero, local de moradia, heterogeneidade dos grupos etários, estilos 
e histórias de vida, hábitos saudáveis, meio ambiente, o exercício das 
potencialidades individuais, as oportunidades de se usar os talentos natos e 
inatos e a situação socioeconômica são alguns dos determinantes do 
processo de envelhecer. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 



47 

A evolução governamental em relação à saúde do idoso tem sido lenta, mas 

existente, como demonstra o texto que apresentamos a seguir, mas ainda falta 

alicerce na Gerontologia: 

 
De acordo com a publicação “Plano de Cuidados Para Idosos na Saúde 
Suplementar” (2012) da ANS, um modelo de assistência à saúde do idoso 
deve procurar preservar e recuperar a capacidade funcional, pois parte-se 
do pressuposto de que todos os idosos devem ser acompanhados e o risco 
de fragilização deve ser monitorado em todos os níveis de complexidade – 
desde aquele com ações a serem adotadas para os idosos saudáveis e 
independentes até o estágio que exige maior cuidado, com idosos 
fragilizados e dependentes. 
Promover a integração da atenção à saúde do idoso, em todos os níveis, 
significa apostar na independência e autonomia como um valor inerente à 
qualidade de vida dos idosos. Os idosos mais doentes, mais fragilizados, 
com menor capacidade funcional, são os que têm a maior probabilidade de 
adoecer agudamente. 
Surge daí a necessidade de não somente identificar os idosos fragilizados 
ou com riscos de fragilização, mas também, criar categorias diferenciadas 
de risco, para possibilitar uma nítida separação entre aqueles de maior risco 
e, portanto, com necessidade de intervenção imediata. Um modelo de 
atenção à saúde do idoso precisa possuir um fluxo de ações de educação, 
promoção da saúde, prevenção de doenças evitáveis, postergação de 
moléstia, cuidado o mais precocemente possível e reabilitação de agravos. 
Geralmente, tais ações acontecem simultaneamente em todos os níveis de 
atenção, pois o idoso consome serviços de atenção terciária, secundária e 

primária (ANS, OPAS/OMS, 2013, p.89). 

 

Ao pensarmos no envelhecimento e na velhice, tendo as pessoas acima dos 

60 anos, como referência, invariavelmente, nos deparamos com uma dicotomia: 

maior gasto versus aumento de renda e colaboração. A lógica nesse pensamento se 

dá porque os gastos estão relacionados à fragilidade e à doença, e o aumento da 

renda é referente à incorporação da aposentadoria do idoso à renda familiar, além 

da utilização da mão de obra gratuita do idoso para cuidar das crianças, familiares 

doentes e até nos afazeres domésticos.     

O interessante é que tal relação, por mais exploratória que pareça, possibilita 

o maior contato dos idosos com seus familiares, dando-lhes a chance de melhorar a 

relação afetiva e a de perpetuar as tradições de cada família. Por outro lado, 

também causa angústia no momento em que o idoso adoece, e a família passa a ser 

afetada pelo desgaste emocional, por acompanhar todo o processo, do diagnóstico 

ao tratamento com a cura definitiva, parcial ou o óbito. E até mesmo nos casos 

extremos, a angústia familiar se dá pela perspectiva de “perder a fonte de renda”. 

Seja por uma causa ou outra, a realidade é que as despesas com os tratamentos, 

ambulatoriais e hospitalares são cada vez maiores, mesmo com o acesso pelo 

sistema público, porque, embora muitos tratamentos sejam subsidiados pelo SUS, o 
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tempo de espera para consegui-los obriga a gastos extras. No caso da utilização via 

saúde suplementar também há a contribuição mensal, que não é baixa, e ainda 

deve-se levar em conta o limite de cobertura contratual.  
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CAPITULO III - CENÁRIOS DA REALIDADE DE INTERNAÇÃO DE IDOSOS 

 
 

Este exploratório, abrangência longitudinal e retrospectiva, tendo como base 

da coleta estudo caracteriza-se como uma pesquisa documental descritiva, caráter 

dos dados relatórios gerenciais de uma autogestão em saúde, norteada pelos 

objetivos propostos para este estudo.  

Neste sentido, os “repertórios” constantes nos relatórios constituem recursos 

apropriados à análise documental, desde que “dão indicações sobre pessoas, 

organismos ou documentos existentes em um período determinado sobre um 

domínio especializado”, como explica Chizzotti (2001, p.122). 

Os relatórios consultados no ano de 2014 constituem-se em documentos de 

hospital credenciado pela autogestão em saúde cujos pacientes se submeteram a 

internações clínicas de longa permanência.  Neste estudo, e na pesquisa de 1999, 

foi considerada a permanência igual ou superior a dez dias, como longa. Esse 

procedimento foi complementado com a utilização de dados coletados em estudo 

realizado em 1999 com o mesmo objetivo da pesquisa atual, o que permitiu a 

realização de um estudo comparativo, incluindo a utilização de gráficos, quadros e 

tabelas disponíveis.  

Os sujeitos considerados nestes estudos foram pacientes com 60 anos ou 

mais que estiveram internados em hospitais credenciados por autogestões para 

tratamento clínico cujo período de internação foi igual ou superior a dez dias.  

O processo de coleta dos dados foi realizado com a utilização de um 

formulário (apêndice A) estruturado com categorias pertinentes aos objetivos do 

estudo: hospital referenciado; idade do paciente; sexo; hipótese diagnóstica na 

internação; Código Internacional de Doenças - CID; diagnóstico secundário; data da 

internação; da alta; do óbito; tempo de permanência (dias); tipo de acomodação 

(enfermaria, apartamento e unidade de terapia intensiva – UTI) e valor da conta 

paga pela operadora de saúde referente ao período de internação. 

As informações sobre a população foram obtidas por meio de relatórios de 

utilização dos participantes e dos registros de pagamento ao hospital credenciado, 

os quais estavam disponíveis no sistema operacional do setor administrativo da 

autogestão em saúde lócus da coleta de dados deste estudo. 

No estudo de 1999 a pesquisa foi realizada incluindo hospitais de pequeno, 

médio e grande porte. Para o estudo atual foi feita a opção de utilizar as internações 
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realizadas no hospital ligado à operadora de autogestão. A escolha se deve ao fato 

de ser um hospital de médio porte e que concentra 50% dos tratamentos que 

necessitem de internação.   

A fim de coletar os dados, no período de 16 de junho a 31 de julho de 2014, 

fizemos nos hospitais referenciados um levantamento das internações clínicas de 

longa permanência - ICLP, a fim de selecionarmos o grupo de estudo. Em seguida, 

obtivemos os dados dos pacientes submetidos a essas internações e, como última 

etapa, foi realizada uma pesquisa no sistema operacional da operadora de saúde 

para verificar os custos desses hospitais e, assim, obter os valores das internações.   

A apresentação dos resultados alcançados levou em conta as características 

tanto dos pacientes internados para tratamento clínico de longa permanência, 

quanto os diagnósticos iniciais e finais, incluindo-se a apresentação do número de 

óbitos durante a internação e média de permanência do paciente nos hospitais. Foi 

considerado, ainda, o custo médio das diárias, por patologia principal, e, por fim, 

levou-se em conta o custo do hospital.   

Vale ressaltar que nos gráficos, quadros e tabelas, que serão apresentados a 

seguir, haverá a citação “Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business 

Intelligence, julho-agosto/2014, que são referentes aos dados apurados no período 

de janeiro a dezembro de 1999 e de janeiro a dezembro de 2014.   

 

 

3.1  Pacientes em Internação Clinica de Longa Permanência - PICLP 

 

 

Idade 

Observou-se no estudo de 2014 que as internações na faixa etária dos 60 aos 

74 anos, para os beneficiários do sexo feminino, foi 38,70%% (209) do total (540), 

enquanto no de 1999 a relação foi de 21,57% (22) num total de 102 casos. Ao 

compararmos as demais faixas etárias (75 a igual ou acima dos 90 anos) verificamos 

que em 2014 houve redução de 18,33% (99) das internações em relação a 1999 

quando houve 37,25% (38). 

Quanto aos beneficiários do sexo masculino, na faixa etária dos 60 aos 64 

anos, em 2014 representou 10% (54) e na faixa igual ou acima de 90 anos foi de 

0,93% (5) do total internado, enquanto em 1999 não houve internação nestas duas 
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faixas etárias. Nas faixas etárias de 65 a 89 anos o percentual de internação foi 

maior (41,18% - 42 casos) do que em 2014 (32,04% - 173 casos).  

 

 

Gráfico 3 – Comparação da distribuição por idade dos PICLP, segundo o sexo, na 
rede conveniada da Grande São Paulo, entre 1999 e 2014. 

 

Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence, julho-agosto/2014, das 
 operadoras de autogestão em saúde.      

           
 

Sexo 

Observou-se que, nos relatórios de internações, predomina o sexo feminino 

tanto em 1999 como no ano de 2014. 
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Tabela 3 – Comparação das internações dos PICLP segundo o sexo entre 1999 e 
2014 

n.º % n.º %

M 42 41,18 232 42,96

F 60 58,82 308 57,04

Total 102 100 540 100

Internações
1999 2014

 
Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence, julho-agosto/2014, das 

operadoras de autogestão em saúde. 

 

 

Óbito e altas 

Relativamente aos óbitos foi observado no estudo de 1999 o mesmo 

percentual para o sexo feminino e masculino, em relação ao total das Internações 

Clínicas de Longa Permanência, entretanto nas internações de sexo masculino (42), 

houve 42,86% (18) de óbitos, o que foi superior ao verificado na população feminina 

(60) onde os óbitos corresponderam a 30% (18). Nos resultados de 2014 

observamos que o percentual, para os óbitos em relação ao total, foi 0,48 p.p.  

inferior em relação ao estudo de 1999. No quesito ‘alta’, o resultado apontou 0,48 

p.p. acima do encontrado em 1999. 

 

Tabela 4 – Comparação da distribuição do número de altas e óbitos, segundo 
sexo, nas ICLP entre 1999 e 2014 

1999 
M F TOTAL 

2014 
M F TOTAL 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

 
            

 
            

ALTA 24 23,53 42 41,18 66 64,71 ALTA 154 28,52 198 36,67 352 65,19 

 
                         

ÓBITO 18 17,65 18 17,65 36 35,29 ÓBITO 78 14,44 110 20,37 188 34,81 

 
                         

Total 42 41,18 60 58,82 102 100  232 42,96 308 57,04 540 100 

    Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence, julho-agosto/2014, das 
operadoras de autogestão em saúde. 
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3.2  Diagnóstico principal 

 

Para se estabelecer tais características é importante destacar que foram 

verificados 102 diagnósticos principais (apêndices B e C) em 1999 e em 2014 foram 

540 (apêndices D e E). O referencial utilizado foi o Código Internacional de Doenças 

- CID 10. Também foi feita adaptação dos códigos utilizados em 1999 para os 

usados em 2014, a fim de viabilizar a percepção comparativa entre os dois estudos. 

Das internações ocorridas em 1999, o maior percentual foi nas patologias de 

origem oncológica que representaram 22,55% (23), seguida da neurologia que teve 

19,61% (20) e em terceiro lugar as de origem infecciosa com 16,67% (17), dentre as 

quais predominou o sexo feminino nas internações oncológicas 82,61% (19) e nas 

neurológicas 80% (16). No masculino houve destaque nas infecciosas 64,71% (11).   

Em 2014 as internações nas patologias de origem oncológica que 

representaram 49,05% (155) dos diagnósticos principais, seguida da respiratória 

com 20,31% (104) e em terceiro lugar encontramos as patologias de origem 

cardiológica - que neste estudo abrange o aparelho circulatório, foi de 15,43% (79). 

 

 

Gráfico 4 – Comparação da distribuição por diagnóstico principal dos PICLP,  
segundo o sexo, na rede conveniada da Grande São Paulo entre 1999 e 2014 

 

Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence, 
julho-agosto/2014, das operadoras de autogestão em saúde. 
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3.3  Diagnóstico secundário 

 

Para elucidar as características do diagnóstico secundário (apêndices F e G), 

demonstramos apenas os casos que apresentaram um novo diagnóstico, diferente 

do principal, ou seja, se o paciente foi internado com acidente vascular cerebral - 

AVC e evoluiu com broncopneumonia - BCP, esta última foi relatada como 

diagnóstico secundário. 

Dos casos estudados em 1999 somente 22,55% (23) mantiveram um único 

diagnóstico do inicio ao término da internação. A maioria 77,45% (79) apresentou 

uma nova patologia (81) e, em alguns pacientes, até mais de uma. Destas, 45,68% 

(37) foram em patologias de origem infecciosa com maior presença do sexo feminino 

51,35% (19). 

No estudo de 2014 as patologias de origem respiratória foram encontradas 

em maior número (60) representando 37,74% das patologias finais. O destaque foi 

para os beneficiários do sexo masculino que representaram 51,67% (31) das 

patologias de origem respiratória. 

 

 

 Gráfico 5 – Comparação da distribuição das internações por diagnóstico  
secundário, segundo sexo, dos PICLP, São Paulo, 1999 a 2014 

 

Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence, julho-agosto/2014, 
das  operadoras de autogestão em saúde. 
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3.4 Média de permanência dos Pacientes em Internação Clínica de Longa 

Permanência - PICLP 

 

Novamente, se verificou a predominância do sexo feminino na quantidade de 

dias internado como também na média de permanência, tanto para o estudo de 

1999 como para o de 2014.   

Vale destacar que a média de permanência diminuiu significativamente de 

1999 (47,63 dias) para 12,09 dias em 2014. Podemos inferir que esta mudança pode 

ser decorrente da influência das inovações tecnológicas na qualidade dos 

atendimentos e maior conscientização da população quanto aos cuidados com a 

saúde. 

 

 

Tabela 5 – Média de permanência dos PICLP, segundo o sexo, São Paulo, 1999 a 
2014 

1999
Pacientes 

internados

Dias de 

internação

Média de 

permanência
2014

Pacientes 

internados

Dias de 

internação

Média de 

permanência

M 42 1.897 45,17 M 232 3.168 13,66

F 60 2.961 49,35 F 308 3.360 10,91

   Total 102 4.858 47,63    Total 540 6.528 12,09  
  Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence, julho-agosto/2014,  

das operadoras de autogestão em saúde.          
 
 

    
3.5  Custo médio diário das Internações Clínicas de Longa Permanência - ICLP 

 

Os valores médios das internações do sexo feminino superaram em 5,94% os 

do sexo masculino em 1999 e em 2014 a diferença foi de 7,47% abaixo dos valores 

gastos pelos homens.  

Os dados da tabela demonstram que o custo médio por dia em 2014, para o 

total de internações foi inferior ao gasto em 1999.  
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Tabela 6 – Média de custo, em reais, das internações dos PICLP, segundo o sexo, 
São Paulo, 1999 a 2014 

1999
Dias de 

internação

Valor do 

período 

R$

Média de 

custo por dia 

R$

2014
Dias de 

internação

Valor do 

período 

R$

Média de 

custo por dia

 R$

M 1.897 1.042.980,12 549,80 M 3.168 1.658.063,06 523,38

F 2.961 1.721.320,86 581,33 F 3.360 1.627.191,02 484,28

   Total 4.858 2.764.300,98 569,02    Total 6.528 3.285.254 503,26  
Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence Julho-agosto/2014,  

das operadoras de autogestão em saúde.   

 

As diferenças, a menor, apontadas neste item são decorrentes do fato de que 

o estudo de 2014 foi realizado com internações ocorridas no hospital ligado à 

operadora de autogestão, portanto sem margem de lucro. 

 

 

3.6  Custo por patologia principal 

 

No estudo de 1999 os custos das Internações Clínicas de Longa Permanência 

- ICLP, para as internações com diagnóstico de origem neurológica correspondem a 

36,33% dos gastos das internações do grupo estudado, seguidos pelo oncológico 

com 14,26% e em terceiro plano as de origem infecciosa com 13,69%. 

As internações mais onerosas, considerando-se o sexo feminino, foram as de 

diagnóstico neurológico (25,67%), seguidas pelo oncológico (12,04%); levando-se 

em conta o sexo masculino, os maiores custos foram com internações de origem 

infecciosa - 11,36%, e as neurológicas com 10,66% do custo total no período de 

estudo.  

No estudo de 2014 as internações com diagnóstico de origem oncológica 

foram as mais representativas perfazendo 29,89% do total gasto com o grupo 

definido para este trabalho, na sequência observamos as de origem respiratória com 

15,50% e as de origem cardiológica com 12,27%. O sexo feminino também teve 

destaque com o maior valor para tratamento oncológico (18,28%) seguido pelo 

respiratório (10,13%). Para os homens os custos mais expressivos foram com 

internações de origem oncológica (11,61%) seguido das cardiológicas (7,23%). 
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Vale destacar que as internações de origem oncológica, em 2014, custaram 

40,10% acima do valor gasto com esta mesma patologia em 1999 (R$ 

1.001.140,57), assim como as de origem respiratória (58,29%) e as de origem 

cardiológica 53,42%. Embora os valores, absolutos, apresentados em 2014 estejam 

acima dos valores de 1999, observamos que o custo por dia ficou 7,47% (tabela 6) 

menor que o constatado em 1999. As diferenças, a menor, apontadas neste item, 

são decorrentes do fato de que o estudo de 2014 foi realizado com internações 

ocorridas no hospital ligado à operadora de autogestão, portanto sem margem de 

lucro. 

 

 

Quadro 2 – Custo das internações dos PICLP, segundo o sexo e a patologia 

principal, São Paulo, 1999 a 2014 

ANO 
Patologia 

inicial 

Custos em R$ por sexo 

M F Sub Total 

1999 

Cardiológica       70.323,75      144.927,33      215.251,08  

Endocrinológica       76.723,60      215.180,34      291.903,94  

Infecciosa     317.922,52        64.398,71      382.321,23  

Nefrológica       27.954,89   -        27.954,89  

Neurológica     293.682,56      707.388,01   1.001.070,57  

Oncológica       61.988,66      331.837,10      393.825,76  

Respiratória     123.167,33      173.582,51      296.749,84  

Outras       71.216,81        84.006,86      155.223,67  

Sub Total  1.042.980,12   1.721.320,86    

TOTAL 
                                                   

2.764.300,98  

2014 

Cardiológica     237.546,87      165.401,35      402.948,22  

Endocrinológica       73.723,53      101.338,83      175.062,36  

Infecciosa     157.141,27      151.231,76      308.373,03  

Nefrológica       97.867,22      181.761,21      279.628,43  

Neurológica     146.553,20      229.411,66      375.964,86  

Oncológica     381.543,88      600.541,40      982.085,28  

Respiratória     176.453,15      332.642,11      509.095,26  

Outras       87.672,77      164.423,87      252.096,64  

Sub Total  1.358.501,89   1.926.752,19    

TOTAL 
                                                   

3.285.254,08  
     Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence Julho-agosto/2014,  
                                                  das operadoras de autogestão em saúde 

 
 



58 

3.7 Custo médio em hospital conveniado por patologia principal 

 

De modo geral, os custos médios  das internações dos renomados  hospitais , 

em São Paulo, são menores do que os de instituições de pequeno porte, por terem 

menor capacidade instalada e tecnológica para os tratamentos. Fatores que levam 

ao aumento do tempo médio de permanência e consequentemente ao aumento do 

custo médio da internação.  

 

 

Quadro 3 – Distribuição dos hospitais conveniados, segundo classificação da 
instituição, por custo médio de internação por patologia de origem, São Paulo, 1999 

a 2014. 

Hospitais 

por porte

Pequeno Médio Grande Médio

Cardiológica 759,16 505,19 304,02 Cardiológica 1.134,43

Endocrinológica 1.086,49 905,86 459,34 Endocrinológica 492,86

Infecciosa 34,26 573,49 522,74 Infecciosa 868,17

Nefrológica  - 1.501,87  - Nefrológica 787,24

Neurológica  - 692,42 434,52 Neurológica 1.058,46

Oncológica  - 542,83 396,58 Oncológica 2.764,88

Respiratória 971,19 702,42 422,36 Respiratória 1.433,26

Outras 218,62 652,03 495,40 Outras 709,73

1999 2014

Patologia
Hospitais por porte

Patologia

 
        Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence Julho-agosto/2014, das 

operadoras de autogestão em saúde. 
 

 

 

No quadro 4 observamos que a média de permanência maior é em 

neurologia, mas vale destacar que as médias apresentadas para esta patologia nos 

hospitais de porte médio e grande, no estudo de 1999, estão contaminadas pela 

permanência de duas beneficiárias, uma que apresentava esclerose lateral 

amiotrófica – ELA e permaneceu internada por 420 dias em um hospital de porte 

médio e a outra com esclerose múltipla ficou internada por 260 dias em um hospital 

de porte grande 
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Outro ponto relevante é que o tempo de permanência recomendado para as 

autogestões, apresentado na pesquisa da UNIDAS (2014), é de 4,87 dias, mas é 

referente à média que inclui todo tipo de internação, ou seja, não se restringe a 

internação clínica.  Mais uma vez observamos que nos hospitais de pequeno porte, 

cuja capacidade instalada e tecnológica para os tratamentos é limitada, elevam o 

tempo médio de permanência e consequentemente ao aumento do custo médio da 

internação. 

 

 

Quadro 4 – Distribuição dos hospitais conveniados, segundo classificação da 
instituição, por média de permanência por patologia de origem, São Paulo, 1999 

 a 2014 

Hospitais 

por porte

Pequeno Médio Grande Grande

Cardiológica 43,33 27,40 70,00 Cardiológica 11,54

Endocrinológica 24,00 71,33 22,00 Endocrinológica 10,07

Infecciosa 39,00 47,22 51,25 Infecciosa 11,02

Nefrológica 0 20,50 - Nefrológica 10,76

Neurológica - 692,42 434,52 Neurológica 11,12

Oncológica 0 26,39 42,37 Oncológica 13,03

Respiratória 26,00 58,00 50,67 Respiratória 12,27

Outras 101,00 53,50 17,83 Outras 10,41

1999 2014

Patologia

Hospitais por porte

Patologia

 
   Fonte: Relatório gerencial 1999 e relatório do BI - Business Intelligence Julho-agosto/2014, 

                                           das operadoras de autogestão em saúde.  

 

Como demonstram os gráficos, quadros e tabelas neste capítulo, as 

características das internações clínicas de longa permanência – ICLP não tiveram 

muita alteração quando comparadas ao estudo de 1999, salvo o número de 

internações com diagnóstico original de neoplasia de próstata e de mama que 

tiveram aumento significativos sendo 5,56% e 10,93% respectivamente. Em 1999 a 

proporção foi de 0,98% para as internações com neoplasia de próstata e 8,82% e 

para as de mama.  

As internações clínicas de longa permanência - ICLP tiveram como pacientes 

predominantes idosos do sexo feminino tanto em 1999 (58,82) como em 2014 

(57,04) e o domínio feminino também foi observado nas várias faixas etárias com 
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exceção da faixa entre 85 e 90 anos que apresentou um discreto predomínio do 

sexo masculino em 2014 (3,17%) contra 2,22% do sexo feminino. O tipo de 

acomodação mais usado pelos pacientes foi enfermaria, seguido pela ocupação dos 

leitos em unidade de terapia intensiva. 

Quanto ao tempo de permanência, a média foi alta, tendo o período de 

internação cessado pelas saídas por alta em 64,71% do total de casos estudados. 

Ao considerar-se o diagnóstico apresentado pelos pacientes de ICLP, foram 

dominantes as patologias oncológicas como diagnóstico principal para ambos os 

sexos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os dados analisados nos permitem visualizar que a política governamental 

reduz direitos do cidadão em algumas circunstâncias como ocorre com a elevação 

da idade para requerimento da aposentadoria, além de haver um atraso na 

atualização dos valores nos benefícios dos aposentados e pensionistas, de acordo o 

reajuste anual do salário mínimo. 

Esse fato demonstra a pertinência do interesse central deste estudo que 

buscou verificar se a quantidade de internações, o tempo de permanência e os 

gastos com as internações dos beneficiários acima de 60 anos sofreu alteração 

significativa de 1999 para 2014. Torna-se igualmente relevante, analisar as 

possíveis justificativas que sustentam a realidade da permanência das mesmas 

características no que se refere a predominância do sexo feminino, do tempo de 

permanência, do custo elevado em hospital de pequeno porte, em diferentes 

períodos de tempo. 

Outro fator observado é que as novas tecnologias nem sempre elevam os 

custos dos atendimentos. Isto ocorre porque geralmente as inovações apresentam 

maior efetividade nos tratamentos proporcionando menor tempo de internação e 

mais qualidade ao tratamento proposto. Este resultado foi constatado em 1999 

quando observamos os custos e permanência dos hospitais de médio e grande porte 

e comparativamente em 2014 verificamos que além das internações terem ocorrido 

em hospital de médio porte elas contaram com a vantagem da evolução de 

dezesseis anos de tecnologia na área da saúde o que proporciona esta nítida 

vantagem quando analisado o quesito custo-efetividade nos tratamentos. 

O aumento de custo é decorrente dos avanços da medicina que elevam o 

custo da saúde muito acima da inflação. Segundo o Instituto de Estudos de Saúde 

Suplementar - IESS as despesas com serviços de saúde no Brasil, em 2013, 

aumentaram 23,10% enquanto a inflação, neste mesmo ano, foi 5,91% segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.  

Em 2013 a Saúde Suplementar teve um gasto médio com internação 

hospitalar de R$ 6.815,27 (IESS, 2013), sendo que nas autogestões foi de R$ 

10.770,16 (UNIDAS, 2014).  Este aumento exige monitoramento rigoroso, das 

operadoras de saúde, em especial das autogestões porque as internações 
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representam 40,8% das despesas médico-hospitalares (ANS, 2012). Para tanto, o 

atendimento primário e secundário deve ser avaliado e monitorado quanto à 

efetividade no atendimento dos beneficiários para que a internação seja a última 

opção. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD/IBGE (Anexo I) 

demonstra que o local mais procurado pelas pessoas acima de 60 anos quando 

estão precisando de atendimento médico é o consultório (58%), seguido do 

ambulatório (14%), o que prova que o atendimento primário é a porta de entrada 

escolhida por essas pessoas e por este motivo os profissionais que prestam serviço 

neste segmento devem ser alta e continuamente qualificados não somente em 

geriatria, mas principalmente em gerontologia social o que talvez possa significar a 

diminuição das indicações para a internação hospitalar.  

Acrescenta-se a essas ideias o fato de que, nos hospitais de grande porte, 

com maior tecnologia e recursos humanos mais qualificados, o custo médio com as 

internações com diagnóstico de origem endocrinológica e neurológica foram mais 

baixos do que nos hospitais de porte médio e pequeno. Tal constatação revelou que 

nem sempre a tecnologia e o maior número de especialistas geram alto custo, mas 

que essa realidade pode estar ligada à longa permanência das internações em 

instituições que não disponham dessa tecnologia e profissionais altamente 

qualificados o que determina muitas vezes ampla e exaustiva pesquisa para compor 

um diagnóstico mais preciso. 

A partir dos dados resultantes desta investigação, reforçamos a importância 

de entendermos que as pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos devem 

também ser diagnosticadas com base em indicadores da gerontologia –

qualidade/estilo de vida, independência/autonomia, demográfico, entre outros – que 

poderão ser definidos por meio de uma visão interdisciplinar, o que certamente 

contribuirá para uma compreensão de integralidade e admitindo o sentido dialético 

do processo saúde-doença. 

Essa perspectiva exige ampliar a dimensão das análises contemplando a 

história de vida cultural, social, biológica, psicológica, religiosa, política e de direitos 

descartando uma visão reducionista da vida humana. Para que tal proposta se 

concretize, é fundamental levar em consideração a multidisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade para garantirmos efetividade nas ações ligadas a toda essa 
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dinâmica que envolve o ser humano, para poder reivindicar e viabilizar mudanças na 

sociedade e no Estado.  

As operadoras de saúde, sejam de autogestão ou não, apresentam neste 

estudo uma diferença dos dados analisados em 1999 quando ocorre o maior número 

de internações por neoplasia, o que não é surpresa porque muitos estudos e artigos 

científicos têm apontado para a crescente incidência desta patologia. Também as 

internações de origem cardiológica e infecciosa tiveram destaque. 

O cenário contemplado neste e em outros estudos, dissertações e teses na 

área da Gerontologia Social evidenciam a importância de alargar e aprofundar a 

concepção do envelhecimento com qualidade, uma vez que dispomos de dados 

estatísticos que comprovam que a taxa de mortalidade infantil passou de 135 óbitos 

por mil nascidos vivos em 1950 para 15 em 2013 (Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios – PNDA, 2013).  

Partindo da análise desses dados, consideramos que as políticas públicas, os 

programas sociais da saúde suplementar e do SUS, a disseminação de informações 

veiculadas pelos diferentes canais da comunicação, em especial pela mídia 

eletrônica, estão à serviço da população e expandindo conhecimentos acessíveis a 

todos, influindo desta maneira na democratização desses saberes.  

Não podemos esquecer que os leitos hospitalares são limitados, seja na 

saúde pública ou na privada. Precisamos preparar o sistema de saúde para absorver 

o percentual da população acima dos 60 anos que hoje está inserida entre os 

201.032.714 habitantes (IBGE, 2013), mas que poderá chegar a 218.173.888 em 

2060 (IBGE, 2013), isto porque há previsão da redução da população brasileira após 

atingir cerca de 228.400.000 em 2042 (IBGE, 2013).  

O atendimento à população acima dos 60 anos deve ser continuo com 

monitoramento dos cuidados com a saúde, principalmente para os mais vulneráveis, 

seja pelo aspecto social, ou pela fragilidade de sua saúde, dadas as circunstâncias 

inquestionáveis da longevidade humana. 

Os gestores do sistema de saúde não podem esquecer que o envelhecimento 

é constante e não se limita a uma faixa etária. Sua complexidade passa pela 

educação, cultura, economia, religião, classe social, características individuais e 

geofísicas. 

Devemos admitir a necessidade e importância de desenvolver programas que 

estimulem o autocuidado, a interação dos familiares para compreenderem e 
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respeitarem os seus limites e os das pessoas acima de 60 anos com quem 

convivem. Estimular a troca de informações e facilitar o acesso a elas, por meio de 

ações na área da saúde, que são potencialmente infinitas, da educação e das 

políticas públicas. Principalmente para os gestores desses segmentos, que são 

responsáveis, direta ou indiretamente, pelo bem estar dos cidadãos. 

O primeiro pensamento de alguns gestores do sistema de saúde é de que 

envelhecer custa caro, mas esquecem de que também custa muito caro o 

atendimento aos recém-natos – RN, que cada vez mais necessitam de cuidados 

especiais devido às características dos nascimentos atuais. Coloca-se o dilema do 

gasto para manter os seres vivos nos primeiros minutos, dias de vida e o desafio de 

que terão que investir no ser que envelhece até que chegue à velhice. 

As pessoas acima de 60 anos, além de terem trabalhado por muito tempo (na 

maioria das vezes) continuam contribuindo para o aumento da renda familiar, e 

sustentabilidade da sua dinâmica.  

Torna-se cada vez mais necessário projetar e efetivar estratégias de 

intervenção nas esferas políticas e sociais para fortalecer a realização dos anseios e 

necessidades da população acima dos 60 anos, enfatizando a importância de incluir 

nesta nova visão todas as possibilidades já desvendadas pelos estudos 

gerontológicos de uma atuação mais ampla e abrangente para o compartilhar de um 

envelhecimento ativo e uma velhice digna e cidadã.   
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APÊNDICE A – Formulário para estratificação dos dados 
 

FORMULÁRIO                                   -        Nº   

  Hospital                                             -        Nº   

Dados do beneficiário:   

Idade (ano)   

Sexo   

Hipótese diagnóstica na internação: CID   

Diagnóstico na alta: CID   

Data da internação   

Data da alta   

Data do óbito   

Tempo de permanência (dias)   

Tipo de acomodação:   

Apartamento   

UTI   

Valor da conta (R$):   
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APÊNDICE B – Diagnóstico Principal - 1999 
DESCRIÇÃO atual DESCRIÇÃO 1999 CASOS

I21 Infarto agudo do miocardio  Infarto agudo do miocardio  2

I50.0 Insuficiência cardíaca congestiva  Insuficiência cardíaca congestiva  10

I87.2  Insuficiência venosa (crônica) (periférica) Insuficiência venosa 1

E14 Diabetes mellitus não especificado Diabetes Mellitus 3

E66.0 Obesidade devida a excesso de calorias Obesidade mórbida 1

E86 Depleção de volume Desidratação 1

A41 Outras septicemias Septicemia pós ressecção de tumor 1

G93.4 Encefalopatia não especificada Encefalopatia herpética 1

J18.0 Broncopneumonia não especificada Broncopneumonia 3

J18.9 Pneumonia não especificada Pneumonia 1

J98.5 Doenças do mediastino não classificadas em outra parte Mediastinite 1

K63.2 Fístula do intestino Fístula entérica 1

L03.1 Celulite de outras partes do(s) membro(s) Celulite em membro inferior direito 1

L08.9 Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada Infecção de incisão 1

L98.4 Úlcera crônica da pele, não classificada em outra parte Escara infectada 3

M50.9 Transtorno não especificado de disco cervical Fístula cervical 1

M72.6 Fasciíte necrosante Síndrome de Fournier 1

M86.8 Outra osteomielite Osteomielite de membro superior esquerdo 1

N11.1 Pielonefrite obstrutiva crônica Pielonefrite crônica 1

NEFROLOGIA N18 Insuficiência renal crônica Insuficiência renal crônica 2

G12.2 Doença do neurônio motor Esclerose lateral amiotrófica 1

G35 Esclerose múltipla  Esclerose múltipla  4

G45
Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes 

correlatas
Acidente vascular cerebral 8

G45.8 Outros acidentes isquêmicos transitórios e síndromes correlatas Acidente vascular cerebral hemorrágico  3

G93.4 Encefalopatia não especificada Encefalopatia anóxica 1

I69.4
Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como 

hemorrágico ou isquêmico
Acidente vascular cerebral isquêmico 2

Q06.1 Hipoplasia e displasia da medula espinal Hipoplasia medular 1

C18.9 Neoplasia de cólon Neoplasia de cólon 1

C19 Neoplasia maligna do reto Câncer de reto 1

C22.9 Neoplasia maligna do fígado Neoplasia de fígado 1

C50.9 Neoplasia maligna da mama Câncer de mama 7

C54.1 Neoplasia maligna do endométrio Câncer de endométrio 1

C61 Neoplasia maligna da próstata Câncer de próstata 1

C80 Neoplasia maligna, sem especificação de localização Neoplasia metastática cerebral 1

C85 Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado Linfoma-não-Hodgkin  2

C90.0 Mieloma múltiplo Mieloma múltiplo 1

C95.9 Leucemia não especificada Leucemia 2

D09.9 Carcinoma in situ de outras localizações especificadas Câncer indiferenciado 1

D09.9 Carcinoma in situ de outras localizações especificadas Carcinoma de grandes células 2

D38.1
Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da traquéia, 

brônquios e pulmão
Neoplasia pulmonar 2

J44.9 Doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC 8

J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma Edema agudo de pulmão 1

D69.6 Trombocitopenia não especificada Plaquetopenia 1

D84.8 Outras imunodeficiências especificadas Síndrome da imunodeficiência adquirida  3

K57 Doença diverticular do intestino Doença diverticular de cólon 1

K92.2 Hemorragia gastrointestinal, sem outra especificação Hemorragia digestiva alta 1

K74.6 Outras formas de cirrose hepática e as não especificadas Cirrose 2

R22.0 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da cabeça Tumor de fossa posterior 1

R22.0 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da cabeça Tumor de língua recidivado 1

S06.8 Outros traumatismos intracranianos Traumatismo crânio-encefálico 3
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APÊNDICE C – Diagnóstico Principal por Sexo – 1999 

F M

I21 Infarto agudo do miocardio  Infarto agudo do miocardio  2 4

I50.0 Insuficiência cardíaca congestiva  Insuficiência cardíaca congestiva  3 1

I87.2  Insuficiência venosa (crônica) (periférica) Insuficiência venosa 3 0

E14 Diabetes mellitus não especificado Diabetes Mellitus 1 1

E66.0 Obesidade devida a excesso de calorias Obesidade mórbida 1 0

E86 Depleção de volume Desidratação 0 1

A41 Outras septicemias Septicemia pós ressecção de tumor 1

G93.4 Encefalopatia não especificada Encefalopatia herpética 1

J18.0 Broncopneumonia não especificada Broncopneumonia 1 1

J18.9 Pneumonia não especificada Pneumonia 1 1

J98.5 Doenças do mediastino não classificadas em outra parte Mediastinite 1

K63.2 Fístula do intestino Fístula entérica 1

L03.1 Celulite de outras partes do(s) membro(s) Celulite em membro inferior direito 1 0

L08.9 Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada Infecção de incisão 1

L98.4 Úlcera crônica da pele, não classificada em outra parte Escara infectada 1 1

M50.9 Transtorno não especificado de disco cervical Fístula cervical 1

M72.6 Fasciíte necrosante Síndrome de Fournier 1

M86.8 Outra osteomielite Osteomielite de membro superior esquerdo 1

N11.1 Pielonefrite obstrutiva crônica Pielonefrite crônica 2 0

NEFROLOGIA N18 Insuficiência renal crônica Insuficiência renal crônica 1 1

G12.2 Doença do neurônio motor Esclerose lateral amiotrófica 1 0

G35 Esclerose múltipla  Esclerose múltipla  1 0

G45
Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes 

correlatas
Acidente vascular cerebral 4 1

G45.8 Outros acidentes isquêmicos transitórios e síndromes correlatas Acidente vascular cerebral hemorrágico  5 1

G93.4 Encefalopatia não especificada Encefalopatia anóxica 2 1

I69.4
Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como 

hemorrágico ou isquêmico
Acidente vascular cerebral isquêmico 

2 1

Q06.1 Hipoplasia e displasia da medula espinal Hipoplasia medular 1 0

C18.9 Neoplasia de cólon Neoplasia de cólon 0 1

C19 Neoplasia maligna do reto Câncer de reto 1 0

C22.9 Neoplasia maligna do fígado Neoplasia de fígado 1 0

C50.9 Neoplasia maligna da mama Câncer de mama 9 0

C54.1 Neoplasia maligna do endométrio Câncer de endométrio 2 0

C61 Neoplasia maligna da próstata Câncer de próstata 0 1

C80 Neoplasia maligna, sem especificação de localização Neoplasia metastática cerebral 1 0

C85 Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado Linfoma-não-Hodgkin  0 0

C90.0 Mieloma múltiplo Mieloma múltiplo 2 0

C95.9 Leucemia não especificada Leucemia 1 0

D09.9 Carcinoma in situ de outras localizações especificadas Carcinoma de grandes células 1 1

D38.1
Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da traquéia, 

brônquios e pulmão
Neoplasia pulmonar 1 1

J44.9 Doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC 2 5

J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma Edema agudo de pulmão 3 3

D69.6 Trombocitopenia não especificada Plaquetopenia 2 0

D84.8 Outras imunodeficiências especificadas Síndrome da imunodeficiência adquirida  1 0

K57 Doença diverticular do intestino Doença diverticular de cólon 0 1

K92.2 Hemorragia gastrointestinal, sem outra especificação Hemorragia digestiva alta 0 1

K74.6 Outras formas de cirrose hepática e as não especificadas Cirrose 0 1

R22.0 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da cabeça Tumor de fossa posterior 0 1

R22.0 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da cabeça Tumor de língua recidivado 0 1

S06.8 Outros traumatismos intracranianos Traumatismo crânio-encefálico 2 0
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APÊNDICE D – Diagnóstico Principal – 2014 
 

DESCRIÇÃO CASOS

I25.1 Doença aterosclerótica do coração 15

I49.9 Arritmia cardíaca não especificada 13

I50 Insuficiência cardíaca 8

I50.9 Insuficiência cardíaca não especificada 10

R00 Anormalidades do batimento cardíaco 12

R06.0 Dispnéia 13

R53 Mal estar, fadiga 11

R55 Síncope e colapso 1

R74 Anormalidades dos níveis de enzimas séricas 15

E66.0 Obesidade devida a excesso de calorias 7

K31 Outras doenças do estômago e do duodeno 9

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 2

B02.9 Herpes zoster sem complicação 9

G03.9 Meningite não especificada 12

K81.1 Colecistite crônica 1

K83.0 Colangite 2

L50.9 Urticária não especificada 8

N39.0 Infecção do trato urinário de localização não especificada 14

N18.9 Insuficiência renal crônica não especificada 5

R32 Incontinência urinária não especificada 8

N39.9 Transtornos não especificados do aparelho urinário 3

F44.5 Convulsões dissociativas 6

G40.6 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) 4

G44.2 Cefaléia tensional 4

I61.9 Hemorragia intracerebral não especificada 12

I67.8 Outras doenças cerebrovasculares especificadas 11

M54.5 Dor lombar baixa 11

M54.9 Dorsalgia não especificada 12

C16.9 Neoplasia maligna do estômago, não especificado 16

C18.0 Neoplasia maligna do ceco 7

C19 Neoplasia maligna da junção retossigmóide 13

C50.9 Neoplasia maligna da mama, não especificada 59

C57.0 Neoplasia maligna da trompa de Falópio 8

C61 Neoplasia maligna da próstata 30

C71.0 Neoplasia maligna do cérebro, exceto lobos e ventrículos 7

C71.9 Neoplasia maligna do encéfalo, não especificado 2

D60.9 Aplasia pura adquirida, não especificada, da série vermelha 13

J18.0 Broncopneumonia não especificada 25

J18.9 Pneumonia não especificada 67

R91 Achados anormais, de exames para diagnóstico por imagem, do pulmão 5

J96.9 Insuficiência respiratória não especificada 7

L57.0 Ceratose actínica 4

R10.0 Abdomem agudo 10

R10.1 Dor localizada no abdome superior 7

R10.4 Outras dores abdominais e as não especificadas 16

R52.0 Dor aguda 2

R52.2 Outra dor crônica 4

540

INFECCIOSA

TOTAL

2014

NEFROLOGIA

NEUROLOGIA

ONCOLOGIA

RESPIRATÓRIA

OUTRAS

CID

APARELHO 

CIRCULATÓRIO

ENDOCRINO,  

NUTRICIONAL e 

METABÓLICA
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APÊNDICE E – Diagnóstico Principal por Sexo – 2014 

DESCRIÇÃO F M

I25.1 Doença aterosclerótica do coração 8 7

I49.9 Arritmia cardíaca não especificada 5 8

I50 Insuficiência cardíaca 2 6

I50.9 Insuficiência cardíaca não especificada 4 6

R00 Anormalidades do batimento cardíaco 4 8

R06.0 Dispnéia 7 6

R53 Mal estar, fadiga 4 7

R55 Síncope e colapso 1 0

R74 Anormalidades dos níveis de enzimas séricas 9 6

E66.0 Obesidade devida a excesso de calorias 4 3

K31 Outras doenças do estômago e do duodeno 6 3

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 2 0

B02.9 Herpes zoster sem complicação 6 3

G03.9 Meningite não especificada 5 7

K81.1 Colecistite crônica 1 0

K83.0 Colangite 1 1

L50.9 Urticária não especificada 4 4

N39.0 Infecção do trato urinário de localização não especificada 11 3

N18.9 Insuficiência renal crônica não especificada 3 2

R32 Incontinência urinária não especificada 8 0

N39.9 Transtornos não especificados do aparelho urinário 0 3

F44.5 Convulsões dissociativas 4 2

G40.6 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) 3 1

G44.2 Cefaléia tensional 2 2

I61.9 Hemorragia intracerebral não especificada 4 8

I67.8 Outras doenças cerebrovasculares especificadas 5 6

M54.5 Dor lombar baixa 11 0

M54.9 Dorsalgia não especificada 8 4

C16.9 Neoplasia maligna do estômago, não especificado 9 7

C18.0 Neoplasia maligna do ceco 0 7

C19 Neoplasia maligna da junção retossigmóide 7 6

C50.9 Neoplasia maligna da mama, não especificada 59 0

C57.0 Neoplasia maligna da trompa de Falópio 8 0

C61 Neoplasia maligna da próstata 0 30

C71.0 Neoplasia maligna do cérebro, exceto lobos e ventrículos 3 4

C71.9 Neoplasia maligna do encéfalo, não especificado 1 1

D60.9 Aplasia pura adquirida, não especificada, da série vermelha 5 8

J18.0 Broncopneumonia não especificada 16 9

J18.9 Pneumonia não especificada 46 21

R91 Achados anormais, de exames para diagnóstico por imagem, do pulmão 1 4

J96.9 Insuficiência respiratória não especificada 3 4

L57.0 Ceratose actínica 4 0

R10.0 Abdomem agudo 3 7

R10.1 Dor localizada no abdome superior 4 3

R10.4 Outras dores abdominais e as não especificadas 12 4

R52.0 Dor aguda 1 1

R52.2 Outra dor crônica 2 2

316 224

APARELHO 

CIRCULATÓRIO

ENDOCRINO,  

NUTRICIONAL e 

METABÓLICA

INFECCIOSA

NEFROLOGIA

SEXO2014

TOTAL 540

NEUROLOGIA

ONCOLOGIA

RESPIRATÓRIA

OUTRAS

sub total

CID
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APÊNDICE F – Diagnóstico Secundário – 1999 e 2014 
DESCRIÇÃO atual DESCRIÇÃO 1999 CASOS

I27.9 Cardiopatia pulmonar não especificada Cor pulmonale 1

I33.9 Endocardite aguda não especificada Endocardite 2

I46.0 Parada cardíaca com ressuscitação bem sucedida Sequela de parada cárdio-respiratória 1

I50.0 Insuficiência cardíaca congestiva  Insuficiência cardíaca congestiva  1

I80 Outra embolia e trombose venosas Trombose hemorroidária 1

I82.8 Embolia e trombose de outras veias especificadas Trombose venosa profunda 2

E14 Diabetes mellitus não especificado Diabetes Mellitus 10

E86 Depleção de volume Desidratação 1

R40.2 Coma não especificado Coma metabólico 1

E88.9 Distúrbio metabólico não especificado Distúrbio metabólico 1

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível Diarréia 1

A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica Tuberculose respiratória 1

A31.0 Infecção pulmonar microbacteriana Infecção pulmonar bacteriana 2

A41 Outras septicemias Septicemia pós ressecção de tumor 2

B02.9 Herpes zoster sem complicação Herpes Zoster 1

B37.9 Candidíase não especificada Candidíase 1

B69.0 Cisticercose do sistema nervoso central Neurocisticercose 1

I73.8 Outras doenças vasculares periféricas especificadas Insuficiência vascular periférica 2

J18.0 Broncopneumonia não especificada Broncopneumonia 11

J47 Bronquiéctasia Bronquiéctasia infectada 1

L03.1 Celulite de outras partes do(s) membro(s) Celulite em membro inferior direito 1

L98.4 Úlcera crônica da pele, não classificada em outra parte Escara infectada 7

N11.1 Pielonefrite obstrutiva crônica Pielonefrite  crônica 1

N17 Insuficiência renal aguda Insuficiência renal aguda 2

N39.0 Infecção do trato urinário de localização não especificada Infecção do trato urinário 3

NEFROLOGIA N18 Insuficiência renal crônica Insuficiência renal crônica 4

NEUROLOGIA G45
Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes 

correlatas
Acidente vascular cerebral 1

I26 Embolia pulmonar Trombo-embolia pulmonar 1

J44.9 Doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC 3

J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma Edema agudo de pulmão 1

J91 Derrame pleural em afecções classificadas em outra parte Derrame pleural 2

J96.0 Insuficiência respiratória aguda Insuficiência respiratória aguda 9

OUTRAS D53 Outras anemias nutricionais Anemia 2
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DESCRIÇÃO CASOS

APARELHO CIRCULATÓRIO R00.1 Bradicardia não especificada 12

INFECCIOSA N39.0 Infecção do trato urinário de localização não especificada 32

GASTROINTESTINAL R10.4 Outras dores abdominais e as não especificadas 12

NEUROLOGIA M54.9 Dorsalgia não especificada 11

J18.0 Broncopneumonia não especificada 25

P23.9 Pneumonia congênita não especificada 35

OUTRAS R52.2 Outra dor crônica 32

159

2014

CID

RESPIRATÓRIA

TOTAL  
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APÊNDICE G – Diagnóstico Secundário por Sexo – 1999 e 2014 

F M

I27.9 Cardiopatia pulmonar não especificada Cor pulmonale
0 1

I33.9 Endocardite aguda não especificada Endocardite
1 2

I46.0 Parada cardíaca com ressuscitação bem sucedida Sequela de parada cárdio-respiratória
0 1

I50.0 Insuficiência cardíaca congestiva  Insuficiência cardíaca congestiva  1
0

I80 Outra embolia e trombose venosas Trombose hemorroidária 1
0

I82.8 Embolia e trombose de outras veias especificadas Trombose venosa profunda
2 0

E14 Diabetes mellitus não especificado Diabetes Mellitus 6 4

E86 Depleção de volume Desidratação 0 1

R40.2 Coma não especificado Coma metabólico 1 0

E88.9 Distúrbio metabólico não especificado Distúrbio metabólico 0 1

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível Diarréia 0 1

A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica Tuberculose respiratória 0 1

A31.0 Infecção pulmonar microbacteriana Infecção pulmonar bacteriana 1 1

A41 Outras septicemias Septicemia pós ressecção de tumor 1 1

B02.9 Herpes zoster sem complicação Herpes Zoster 0 1

B37.9 Candidíase não especificada Candidíase 1 0

B69.0 Cisticercose do sistema nervoso central Neurocisticercose 0 1

I73.8 Outras doenças vasculares periféricas especificadas Insuficiência vascular periférica 2 0

J18.0 Broncopneumonia não especificada Broncopneumonia 5 6

J47 Bronquiéctasia Bronquiéctasia infectada 0 1

L03.1 Celulite de outras partes do(s) membro(s) Celulite em membro inferior direito 1 0

L98.4 Úlcera crônica da pele, não classificada em outra parte Escara infectada 4 3

N11.1 Pielonefrite obstrutiva crônica Pielonefrite  crônica 1 0

N17 Insuficiência renal aguda Insuficiência renal aguda 1 1

N39.0 Infecção do trato urinário de localização não especificada Infecção do trato urinário 2 1

NEFROLOGIA N18 Insuficiência renal crônica Insuficiência renal crônica 2 2

NEUROLOGIA G45
Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes 

correlatas
Acidente vascular cerebral 

0 1

I26 Embolia pulmonar Trombo-embolia pulmonar
1 0

J44.9 Doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC 
1 2

J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma Edema agudo de pulmão
1 0

J91 Derrame pleural em afecções classificadas em outra parte Derrame pleural 
2 0

J96.0 Insuficiência respiratória aguda Insuficiência respiratória aguda
5 4

OUTRAS D53 Outras anemias nutricionais Anemia 1 0

44 37
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DESCRIÇÃO F M

APARELHO CIRCULATÓRIO R00.1 Bradicardia não especificada 5 7

INFECCIOSA N39.0 Infecção do trato urinário de localização não especificada 15 17

GASTROINTESTINAL R10.4 Outras dores abdominais e as não especificadas 4 8

NEUROLOGIA M54.9 Dorsalgia não especificada 7 4

J18.0 Broncopneumonia não especificada 13 12

P23.9 Pneumonia congênita não especificada 16 19

OUTRAS R52.2 Outra dor crônica 18 14

78 81

RESPIRATÓRIA

TOTAL

CID

SEXO2014

159

sub total
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ANEXO I 
 
 

Local procurado pelos idosos com planos de saúde quando estão doentes ou 
precisando de atendimento médico, Brasil, 2008. 

 
 

 
 


