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RISCOS NAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE UNIMED

Operadoras de planos de saúde estão regulamentadas pela Lei nº 9.656, de 03 de
junho de 1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde, pela Agência Nacional de Saúde que é o órgão responsável pela regulação,
normatização, controle e fiscalização das atividades relativas à assistência privada
à saúde.

Nesse boletim vamos discorrer somente sobre as Operadoras de Planos Saúde,
constituídas através de Cooperativas Médicas, mais conhecidas como UNIMED.

Anteriormente à regulamentação dos Planos de Saúde as Cooperativas médicas
tinham como o principal objetivo angariar trabalhos médicos aos seus cooperados,
através da comercialização de planos de saúde familiar e empresarial, com base
em modelos próprios de planos de saúde, com coberturas básicas, períodos de
carências longos e, principalmente, com limitações de dias de internações. No
entanto, com a regulamentação dos planos de saúde tudo isso mudou
radicalmente, aumentando severamente os riscos que tiveram que ser
assumidos compulsoriamente.

Para atenuar esses riscos a Agência Nacional de Saúde criou diversas exigências
como Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisados, vinculando essa provisão
em Ativos Garantidores, assim como outras obrigações (Margem de Solvência),
justamente para assegurar o atendimento contínuo dos beneficiários (contratante
de planos de saúde).

Quando se trata de sociedades cooperativas devemos levar em consideração um
aspecto importante, a figura do médico cooperado, pois atua nas duas pontas:
como associado (dono da empresa) e prestador de serviços, o que nos permite
 analisar os riscos sob duas formas: riscos internos e riscos externos.
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O modelo cooperativo, não é o mais adequado para gerenciar um plano de saúde,
devido ao elevado grau de risco que a cooperativa está sujeita e, por
consequência, os seus associados. Não que isso seja diferente em outro modelo
societário, mas as cooperativas de um modo geral tem seus riscos mais
controlados, diferentes de uma Operadora de Plano de Saúde, onde os riscos são
eminentes e os cooperados ficam bastante expostos, variando periodicamente os
seus ganhos. Pela legislação cooperativista as sobras poderão ser distribuídas
aos cooperados, enquanto as perdas não absorvidas pelas reservas específicas,
deverão ser rateadas entre os associados. Nem sempre estes estão cientes e
preparados para repor as perdas financeiras, gerando conflitos internos e
desestabilizando as gestões.

O grande desafio das Administrações, que são normalmente constituídas por
médicos associados, é implementar políticas de gestão de riscos que não contrarie
os objetivos da cooperativa e os interesses de seus associados e garanta a
continuidade do negócio, que em princípio é preservar o atendimento aos
beneficiários (clientes), mantendo uma boa remuneração aos cooperados (tarefa
nada fácil).

A remuneração dos serviços dos cooperados é um dos principais desafios e é um
dos  riscos internos que a UNIMED enfrenta, pois a pressão por uma
remuneração melhor é grande e permanente, e quando não atende as
expectativas dos cooperados pode gerar desinteresse pelo atendimento dos
beneficiários, afetando a oferta em algumas especialidades, causando insatisfação
dos beneficiários e consequentemente gerando reclamações junto ao Órgão
Regulador (ANS), sem contar que isso poderá desencadear uma fuga de
beneficiários para operadoras concorrentes ou simplesmente a rescisão de
contratos.

O controle sobre a atuação dos médicos cooperados (auditoria) também se revela
um ponto de risco para a UNIMED, pois esse é realizado pelos próprios médicos
cooperados e sofre pressão dos colegas, gerando conflito de interesse, sem contar
que o processo ainda é bastante manual, carecendo de sistemas informatizados,
específicos para a realização do trabalho de auditoria médica de forma precisa,
rápida e segura e de preferência que seja terceirizada por profissionais
especializados.

O modelo cooperativo médico anterior a legislação dos planos de saúde exigia um
nível baixo de capitalização, porém com a regulamentação dos planos de saúde,
passou a ser exigido das Operadoras uma capitalização mínima, denominada de
Margem de Solvência, criando condições financeiras suficientes para honrar todos
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os compromissos assumidos e não deixar os beneficiários sem atendimento. Caso a
Operadora não atingir a Margem de Solvência corre-se o risco de uma intervenção
da ANS e poderá resultar na perda da sua carteira de clientes.

Excessos de regras internas de faturamento e cobrança, incluindo as de
Intercâmbio, são riscos relevantes para as UNIMEDs, pelas dificuldades de serem
tratadas adequadamente no ambiente dos controles informatizados, visto que os
sistemas utilizados pelas UNIMEDs são variados, sem contar os inúmeros sistemas
informatizados dos prestadores de serviços e também pela falta de sistemas
informatizados nos prestadores credenciados, que ainda enviam informações
manuscritas, as quais necessitam de conferência e digitação, além de outros
serviços que enviam as informações com códigos diferentes aos padrões exigidos
TISS.

Evidentemente que os riscos internos não são só os comentados acima, havendo
outros de menor relevância que também devem ser analisados, mas o mais
importante é que sejam todos identificados e se possíveis mitigados ou
neutralizados.

Os riscos externos são os mais significativos, pois muitas vezes, as ações
internas não são suficientes para controlá-los a começar pelo modismo
disseminado pela grande imprensa ou até mesmo pelas redes sociais, gerando
uma demanda por soluções médicas, que muitas vezes não revertem em
benefícios para os beneficiários, sem contar a judicialização por procedimentos
médicos ou usos de medicamentos não cobertos contratualmente.

Algumas Unimed apresentam deficiências nos atendimentos pela falta de rede de
atendimento de alta complexidade, gerando uma procura em outros centros com
melhores soluções, aumentando significativamente os custos assistenciais,
tornando frágil o controle por eventuais internações desnecessárias ou até mesmo
por permanência em leitos de UTI e CTI sem a devida necessidade e sem o
acompanhamento da UNIMED origem.

O aumento anormal de sinistralidade, também é um componente de alto
risco, pois os reajustes dos planos individuais devem ser autorizados pela Agência
Nacional de Saúde e nos planos empresariais, onde existe a livre negociação,
muitas vezes fica difícil repassar a inflação dos serviços médicos aos contratantes,
gerando perdas significativas em alguns contratos, comprometendo o resultado
econômico de toda a massa e as condições de proporcionar melhor remuneração
aos cooperados.
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Mesmo que se implante gerenciamento de doentes e doenças o investimento em
prevenção de saúde é de longo prazo e os resultados demoram para ocorrer, mas
ainda é uma alternativa a ser considerada para melhorar a gestão dos custos
assistenciais, além de implementar ações de controles de custos através de
investimentos e software específico e na terceirização da auditoria médica,
entretanto, pela análise do cenário atual se percebe que os investimentos na
prevenção ainda são tímidos, não provocando impacto relevante na redução dos
custos assistenciais, política que deverá ser reavaliada pelas UNIMEDs para
aumentar os investimentos na prevenção, pois além de significar a sustentabilidade
do sistema no futuro, poderá representar a possibilidade das UNIMEDs reduzirem a
necessidade de margem de solvência.

O Preço dos Planos de Saúde comercializados também pode carregar um risco para
as Operadoras de pequeno e médio porte, tanto preços baixos como preços
elevados. Se for um preço baixo corre-se o risco de o resultado final não ser
satisfatório, se o preço for elevado corre-se o risco de não comercializar o plano,
pois a concorrência poderá apresentar preço mais competitivo.

O envelhecimento dos beneficiários da carteira de planos familiares se constitui um
risco permanente para as Operadoras de Planos de Saúde, principalmente, pelo
baixo valor das mensalidades com reajustes controlados pela ANS, frente ao
aumento de utilização e pela procura por planos de saúde por pessoas com idade
superior a 50 anos.

O excesso de normas e o rigor da Agência Nacional da Saúde, também se constitui
um grande risco, principalmente para as Operadoras de pequenos e médio porte,
onde as estruturas operacionais não apresentam qualificação técnica suficiente
para o atendimento a todas as exigências do Órgão regulador.

As Operadoras de Planos de saúde têm experimentado nesses últimos tempos uma
novidade até então desconhecida que é o isolamento social, provocado pela
COVID-19. O isolamento social provocou uma redução significativa nos
atendimentos eletivos nos primeiros meses, com redução nos custos assistenciais,
porém existe o risco de haver um aumento nos custos assistenciais pela demanda
de atendimento em decorrência da COVID-19 no decorrer dos próximos meses, e
pela volta dos atendimentos eletivos, normalizando o nível de custo
assistencial.  Ainda não temos ideia se haverá aumento extraordinário provocado
pela COVID-19,  o quanto isso impactará no fluxo de caixa e nos níveis de
sinistralidade. Logo, qualquer decisão a ser tomada nesse momento deverá ser
bem planejada para não afetar o fluxo de caixa futuro, assim como a continuidade
das operações.
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Em plena pandemia da COVID-19 também está ocorrendo outros impactos
negativos nas Operadoras de Planos de Saúde, como a perda de beneficiários em
decorrência de desempregos e também o aumento da inadimplência provocado
pela redução de renda, que possivelmente também poderá acarretar em
cancelamento de planos de saúde, situação que provocará dificuldades financeiras
para as Operadoras de Planos de Saúde.

A COVID-19 assim como outras pandemias respiratórias ocorridas anteriormente,
mostram o quanto é elevado o risco para as Operadoras de Planos de Saúde, uma
vez que é de sua responsabilidade a manutenção ao atendimento pleno de seus
beneficiários e a exposição deste risco pode trazer grandes perdas para
Operadoras de Planos, podendo até inviabilizar a sustentabilidade de algumas
delas.

Neste sentido, é de grande importância que cada vez mais as Operadoras
viabilizem níveis de capitalizações elevados como, também, o cumprimento da
totalidade das garantias exigidas pela ANS pois, somente desta forma produzirá
condições financeiras melhores para o enfrentamento dos riscos relacionados a
pandemias ou epidemias.

Sergio Maffi 
Sócio Responsável Técnico
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