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Aqui começa a nossa JORNADA e o meu CONVITE
para TODOS.....

O que ESTAMOS
fazendo aqui!?!?!?



O que estou/estamos
fazendo aqui!?!?!?



O que estou/estamos fazendo aqui!?!?!?

Just it....Aprendendo e Compartilhando conhecimento e experiências



SIMPLES assim.....

O nosso futuro ficará simples se 

compartilharmos nossas 
experiências e conhecimentos



Vamos desenvolver o primeiro olhar.......

O Filme Piper ganhou o Oscar de melhor filme de animação. Dura apenas 5 minutos, mas o diretor levou 3 anos para realiza-lo. 

Mostra como nossa vida muda quando enfrentamos nossos medos, enfrentamos os desafios!



Pressões sobre os 
Gestores e 

Profissionais Saúde



Explosão da Informação

A informação em saúde DOBRA a cada

6 Meses!!

São publicados 500.000 ou mais

artigos mês



Mais de 1.000 novas

drogas e/ou

apresentações por

ano

Industria Farmacêutica
Pressões sobre Gestores e Profissionais Saúde



Novos Exames Laboratoriais

1964 73 exames

2018 + 5.000 exames
(Fonte: Lab Fleury )

Pressões sobre Gestores e Profissionais Saúde



Aumento da demanda dos pacientes



https://youtu.be/Q-TBc8DLMFM

Estamos numa nova e revolucionária

ERA…..onde a Tecnologia e as Redes

Sociais determinam o rítmo

http://womenshackweekend.org/
http://womenshackweekend.org/
https://youtu.be/Q-TBc8DLMFM


Sim….. e as 

Redes Sociais



SOCIEDADE EM REDE 

Sim…..as Redes Sociais em

1 minuto



A NOVA ONDA SÃO OS 
WEARABLES DEVICES



Health “X”.0….já faz parte do nosso cotidiano

Fonte: ES\Infografico



Economia Global 
estimada 

Fonte: ES\Infografico

Health Digital….já faz parte do nosso cotidiano



Fonte: NIC.Br



Proporção Estabelecimento Saúde, por Serviços de Telessaúde Disponíveis

Fonte: NIC.Br



Explosão de Smartphone 
no Brasil e no Mundo



RANKING MUNDIAL – CELL /SMARTH



Fonte: Google Br
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SMARTPHONES 
• Tornaram indispensáveis no nosso Cotidiano
• Transformaram e ainda estão transformando o 

comportamento das Pessoas/Consumidorores
• + 70% não saem de casa sem seu Smarthphone

(Brasil)



APPLE App??

Fonte: MobileTime

Fonte: MobileTime

SMARTPHONES NO BRASIL



Health 2.0, 3.0, 4.0 ou....



O mar da República das Seychelles é calmo. De repente um peixe Xaréu gigante salta do mar para se alimentar da gaivota. Inicialmente a história de um 

peixe comendo um pássaro era mais uma história de pescador. Para tirar a dúvida uma tripulação de 4 pessoas levou 800kg de equipamentos de filmagem 

ao local! Foram várias semanas até capturar as melhores imagens!



Cenário Brasil





CENÁRIO MUNDIAL, GASTO PÚBLICO EM SAÚDE É UMA QUESTÃO DE PRIORIDADE

Fonte: The Lancet 2015 385, 1230-1247DOI: (10.1016/S0140-6736(14)61646-9) 



CENÁRIO MUNDIAL, GASTO PÚBLICO EM SAÚDE É UMA QUESTÃO
DE PRIORIDADE



F o n t e :  C N I - 2 0 1 2

55%

Principal Problema com Sistema Público de sua Cidade



 45% recursos disponibilizados à saúde no Mundo 

são destinados apenas a tratamento de doenças 
crônicas não transmissíveis – DCNT (OMS);

Precisamos ajudar a RESOLVER

expectativa 2035 é de 70%



Cenário Brasil

• Programas de bem-estar

• Crescimento impulsionado por 
commodities

• Grau de investimento (BBB+)

• Programa de Aceleração do 
Crescimento, anúncios da Copa 
2014 e das Olimpíadas de 
2016, descoberta do pré-sal;

“Nunca antes neste país...”

Fonte: The Economist/EconomiaBrasil/Delloite



Cenário Brasil

• Desaceleração da atividade 
econômica

• Aumento da demanda por melhorias 
na infraestrutura;

• Crise de confiança nas Insitituições

• Sinais de uma clara necessidade de 
mudar o modelo de desenvolvimento 
do crescimento (do consumo ao 
investimento)

Desaceleração do país...

Fonte: The Economist/EconomiaBrasil/Delloite



• Novo modelo de 
concessões/Ofertas;

• Diminuição nos gastos e 
investimentos do governo;

• Reforma da previdência

• Alta taxa de desemprego

• Recuperação gradual da 
atividade econômica

Recuperação!?!?

Conjunto de Desafios e Oportunidades no país revela que estamos em transição no modelo de desenvolvimento 
de um dos países mais importantes do mercado emergentes

Fonte: The Economist/EconomiaBrasil/Delloite



a. Judicialização
b. Modelo de Remuneração
c. Ausência de transparência 

por parte dos prestadores de 
serviços de saúde sobre a 
qualidade e segurança do 
paciente;

d. Incorporação de tecnologias 
em saúde

e. Assimetria nos preços dos 
insumos

f. Envelhecimento da 
população 

g. Fraudes e desperdícios
h. Regulação 

Apesar do cenário ter dado demonstração de sinais de 
recuperação econômica nos últimos meses, os gastos em 

saúde são cada vez maiores

Vetores Aumento do VCMH

Fonte: IESS



Olha um explicação simples e um processo de educação e capacitação em relação a Fraudes em Planos de Saúde



Cenário Brasil

Bene! cência Portuguesa Idoso - Plano a partir de R$ 321,05
Bene! cência Portuguesa, baixo custo e ótimos benefícios, contrate agora online. alonglife.com.br

PUBLICIDADE

Balanço de quatro anos reflete, de um lado, a queda na renda e a

dificuldade do consumidor para arcar com altos reajustes; de outro,

empresas afirmam que alta do dólar teve forte impacto nos custos e

alegam que a viabilidade econômica do setor está em risco

Após perda de 3 milhões de
clientes, cem planos de
saúde fecham as portas

Douglas Gavras e Raquel Brandão, O Estado de S.PauloDouglas Gavras e Raquel Brandão, O Estado de S.Paulo
05 de agosto de 2018 | 05h00

As operadoras de convênios médicos e as entidades de defesa do

consumidor concordam em um ponto: os planos de saúde podem ficar

insustentáveis nos próximos anos. Com o envelhecimento da população e

a queda do número de usuários durante a crise, as empresas têm

reajustado preços e pleiteado uma maior partilha das despesas com os

clientes. Já o consumidor, com o orçamento apertado, se queixa de

0 COMENTÁRIOS

DINO

Como a crise econômica ajudouComo a crise econômica ajudou
as clínicas populares?as clínicas populares?

A crise forçou muitos brasileiros a optar por serviços

públicos quando o assunto é saúde.

31 AGO 2016 11h44

A
crise econômica, que atinge o Brasil desde meados de 2014,

modificou completamente o perfil da população brasileira no que

se refere a diferentes hábitos. Talvez uma das mudanças mais

significativas com a chegada da crise tenha relação com o

comportamento do uso do dinheiro em serviços que, por muito tempo,

fomos habituados a pagar como privados. Um bom exemplo é a saúde.

Foto: DINO

publicidade

capa notícias dino

LOJA VIRTUALLOJA VIRTUAL CURSO DE INGLÊSCURSO DE INGLÊS TERRA MÚSICATERRA MÚSICA BACKUPBACKUP

MENU
Conheça nossos serviços 0800 777 1234

Atendimento ao cliente 0800 777 9797
buscar

1

Opinião Poder Mundo Economia Cotidiano Esporte Cultura F5 Sobre Tudo

Últimas notícias Aos 5 anos, Lava Jato em Curitiba vive entressafra, mas espera 2019 agitado   Buscar...

marcas da crise imposto de renda previdência folhainvest o brasil que dá certo

PUBLICIDADE

Inovação e eficiência são desafios do
setor de saúde diante da crise

DE SÃO PAULO

25/08/2016  02h00

A crise leva algumas áreas do setor de saúde a buscar

mais eficiência e redução de custos. É o caso do setor

de saúde suplementar, que discute formas de fazer

frente à perda de 2 milhões de beneficiários desde

Planos de saúde enfrentam crise e
procuram alternativas

Inspirados no Uber, aplicativos
resgatam as 'visitas de médico'

Sistema em hospitais acompanha
remédio da cartela ao paciente

ECONOMIZE

Carro, táxi, Uber ou Zazcar: veja o
que vale a pena para o seu bolso

INVESTIMENTOS

Calculadora da fortuna: confira quais
aplicações financeiras rendem mais

PUBLICIDADE

Edição impressa

o brasil que dá certo - saúde
50%

Novo

Mais vistos

Anúncio fechado por 

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2019  12:03

Login

Assine a Folha

Atendimento

Acervo Folha

22ºC

mercado

O Brasil que Dá Certo - Saúde 1 de 11  

leia também

calculadoras

o brasil que dá certo

UOL HOST PAGSEGURO CURSOS LOJA VIRTUOL BUSCA BATE-PAPO

Compartilhar 29 Mais opções

Lalo de Almeida/Folhapress

07/08/2018 às 16h55

GM corta plano de saúde e vai direto ao
hospit al
Natalia Viri

Em mais uma iniciativa para atacar os custos fora de controle de um sistema de saúde ineficiente, a General

Motors decidiu cortar o intermediário em sua cidade natal. A montadora fechou um acordo direto com uma

rede de seis hospitais de Detroit e região para atender seus empregados – eliminando as seguradoras do

processo.

A GM engrossa uma fi la ainda restrita, mas crescente, de empresas que vêm adotando essa modalidade de

benefício de saúde nos Estados Unidos.

Ao fechar um acordo direto com uma rede de atendimento, as empresas conseguem negociar preços melhores e

metas de custo e qualidade. No modelo tradicional, com convênios mediados pelas seguradoras, os

empregadores ficam no escuro sobre os custos envolvidos nos cuidados com os pacientes – e os hospitais são

remunerados pelo volume de atendimentos e serviços prestados, o que cria um incentivo perverso ao

desperdício.

O acordo da GM com o Henry Ford Health System cobre de tudo, de consultas médicas a procedimentos

cirúrgicos. Como parte de um contrato de cinco anos, a rede de hospitais terá metas de qualidade e custo que

envolvem a obrigação de marcação consultas para o mesmo dia ou o dia seguinte (a depender da

especialidade), redução de internações e melhora no controle de pressão alta dos pacientes.

Os empregados da GM poderão optar por outras modalidades de benefício, mas o convênio com o Henry Ford

deve sair de US$ 300 a US$ 900 mais barato (por ano) do que a segunda opção mais em conta, de acordo com a

companhia. (Nos Estados Unidos, os empregados arcam com parte do benefício de saúde)

O presidente do Henry Ford, Wright L. Lassiter III, disse ao The Wall Street Journal  (https://www.wsj.com/articles/gm-cuts-di fferent-type-of-

health-care-deal-1533582121?

emailToken=cb561c73302db4babe36f6ff6d663fdc1oA8NbyBrLzgVlxvmrMpgdMkkwghOIjVsdk9HWiTOp+TVPXz7LXOow92iVRg2sPt/L5FXTOmsme5AOlyPEs/vY39DngFGuxyn7egRvYI8+c%3D&refl ink=article_email_share)

que a parceria é um desafio, mas reconheceu que o setor precisa se afastar dos modelos que premiam o volume

dos serviços médicos. “Teremos que entregar menos das coisas que tradicionalmente geram mais receita”,

afirmou. Apesar disso, a escala potencial com o acordo promete fechar as contas: 24 mil funcionários (de um

total de 180 mil empregados da GM no mundo) são elegíveis ao benefício.

Brazil Journal  (ht t ps://brazil journal.com/)

EUA – U$1.500 por carro vendido



Cenário Brasil



O aumento dos custos no benefício saúde

O mercado de saúde no Brasil apresenta diversos gargalos que devem ser considerados em qualquer modelo de gestão 
corporativo

 Remuneração da doença e não da saúde
 Estimulo ao volume e não à performance e produtividade
 Urgenciamento de casos com forma de by-pass ao controle dos 

pacientes eletivos
 Baixa remuneração do “dono da caneta” que desencadeia todo o 

processo. Estímulo à solicitação de procedimentos e materiais e 
medicamentos de alto custo com forte pressão e patrocínio da indústria

 Ausência de padrão de regulação médica nas autorizações e 
prorrogações de procedimentos médico-hospitalares

 Necessidade de melhor mensuração e maior produtividade da rede 
hospitalar, reduzindo o tempo de permanência e custo por internação

 Sistemas de tecnologia não integrados e com baixa efetividade e 
alinhamento ao negócio

 Baixa previsibilidade do reajuste dos serviços 

Desperdício

Abusos

Fraudes

Ineficiência do 
Sistema de 

Saúde

Estima-se que a soma das Ineficiências estão 
entre 20% e 50% de todos os gastos com Saúde

Fonte: The Economist/EconomiaBrasil/Delloite
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Fonte: https://www.valor.com.br/empresas/5609355/os-malabarismos-das-empresas-para-cortar-custos-com-plano-de-saude

Cenário Brasil
O custo da assistência 
médica corporativa brasileira 
cresceu num ritmo três 
vezes maior do que o índice 
de inflação no período de 
2005 a 2017 – acumulando 
aumento de 270% frente à 
variação de 83% no índice 
geral de preços ao longo 
destes anos. Com isso, o 
peso da assistência médica 
nas despesas com pessoal 
passou de uma média de 5% 
para 12% nas empresas e, 
segundo especialistas, pode 
chegar a 14% em dois anos



• Mercado Extremamente Fragmentado: R$ 220 Bi / ano

• SUS é a grande fonte pagadora: ~ 70% em volume e 75% em $

• Cerca de 7.000 hospitais e 750 OPS no País

• Mais de 50% dos Hospitais têm menos de 50 leitos

• Mais de 70% das OPS têm menos de 20.000 vidas

• Poucas redes de hospitais, clínicas ou centros de diagnóstico

• O mercado vem se consolidando, mas a um ritmo lento

• Não há padrões nacionais universalmente aceitos para a informação

• As perdas por retrabalho e fraude são imensas.

A FRAGMENTAÇÃO DO MERCADO



TEMOS UMA MAR DE OPORTUNIDADES (….NOSSO FUTURO)

• Melhorar a eficiência

• Controlar os custos

• Aumentar a qualidade da atenção ao paciente

• Atender as regulamentações do governo

• Acreditação hospitalar

• Consolidação - grandes grupos hospitalares

• Novas formas de financiamento / relacionamento (governo, operadoras de 
plano de saúde...)



Mas....
Antes precisamos 

promover mudanças na
Nossa forma de pensar....

https://youtu.be/EdPS5LjT6Ts

https://youtu.be/EdPS5LjT6Ts
Thymus - Natura Contexto de Mundo.mp4


FÁTIMA....AINDA
TENHO 10 
MINUTOS????....

https://youtu.be/EdPS5LjT6Ts


Ique Carvalho – O que é amor

https://www.youtube.com/watch?v=R0S4zTGdszk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R0S4zTGdszk&feature=youtu.be
O que é o amor    Ique Carvalho  TEDxJoaoPessoa.mp4


Ficam as lições
Confiança
Escolhas
Construa Novas Histórias
Não abandonem seus projetos de Vida
Busquem novas formas de se comunicarem
De seu tempo para quem você ama e
Nunca desista – Amor, Vida, Projetos, etc..

SIMPLICIDADE
Esta é a chave do sucesso!!! (vídeo Papa Chico)



“A Revolução não acontece quando a sociedade 
adota novas ferramentas. Acontece quando a 

sociedade adota novos comportamentos”
Clay Shirky – Escritor e pesquisador americano de Tecnologia da Informação

Obrigado e até

19º AudHosp e 5º AudHass

Rogerio Medeiros
rmedeiros06@gmail.com
11 996 858 785

Meus recados finais....

mailto:rmedeiros06@gmail.com

