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RESUMO 
 

 

 

O tema da saúde tem sido sempre um dos mais preocupantes em todo o mundo, 

independentemente do estágio de desenvolvimento dos países. Neste contexto, a 

implantação do Modelo de Atenção Integral à Saúde no Brasil e, em particular, em 

uma Cooperativa de Trabalho Médico, representa, nos últimos anos, uma iniciativa 

importante na busca do enfrentamento dos enormes desafios de gestão na área. A 

causa fundamental das ineficiências e limitações do sistema de saúde reside na 

dissintonia entre o processo de atenção à saúde ainda vigente, eminentemente, 

curativo e “hospitalocêntrico”, e com fraca articulação em rede. Esta situação exige 

como foco o cuidado centrado nas pessoas, viabilizando a transição para um modelo 

que priorize uma abordagem voltada à atenção integral à saúde com base na chamada 

“Atenção Primária à Saúde”, a partir de seus atributos essenciais e derivados, com a 

adoção de estratégias que visem um adequado enfrentamento desta realidade da 

saúde no século XXI. 

O propósito deste trabalho consiste em refletir sobre a padronização e a utilização de 

boas práticas executivas como fatores imprescindíveis para a qualificação da rede 

assistencial. A literatura notadamente na área da saúde vem contribuindo 

substantivamente com formulações e aplicação de conhecimentos que objetivam a 

melhoria da gestão, emergindo entre elas a Teoria do Pensamento Sistêmico (PS) e 

a Modelagem Dinâmica de Sistemas (SD). Este trabalho busca abordar o Modelo de 

Atenção Integral à Saúde e a análise dos indicadores assistenciais na geração de 

valor, na perspectiva da dinâmica de sistemas, em uma Cooperativa de Trabalho 

Médico. O objetivo foi elaborar um modelo que contribuirá na estratégia e na tomada 

de decisão de uma organização de saúde, avaliando o comportamento dos 

indicadores assistenciais dos beneficiários atendidos no modelo de Atenção Integral 

à Saúde, simulando cenários e resultados no período de 2020 a 2030. 

 
Palavras-chave: 

1. Atenção Integral à Saúde; 2. Geração de Valor; 3. Cooperativa Médica; 4. 

Dinâmica de Sistemas; 5. Indicadores Assistenciais. 



ABSTRACT 
 

 

 

The issue of health has always been one of the most worrying in the world, reducing 

the development stage of countries. In this context, the implementation of the Integral 

Health Care Model in Brazil and, in particular, in a Medical Work Cooperative, 

represents in recent years, an important initiative in the quest to face major 

management challenges in the area. A fundamental cause of the inefficiencies and 

permissions of the health system lies in the dissolution between the health care 

process still in force, eminently curative and “hospital-centric”, and with little articulation 

in the network. This situation requires focus or care on centralized people, enabling a 

transition to a model that prioritizes an approach to comprehensive health care based 

on the so-called “Primary Health Care”, based on its clinical and chemical criteria, with 

a the practice of strategies aimed at a proper confrontation of this health reality in the 

21st century. 

The objective of this paper is to reflect on the standardization and use of good 

executive practices as printable factors in the qualification of the care network. A 

literature notably in the area of health has been contributing substantially with forms 

and applying knowledge aimed at improving management, emerging among them  the 

Theory of Systemic Thinking (PS) and Dynamic Systems Modeling (SD). This research 

paper addresses the Integral Health Care Model and an analysis of care indicators of 

value generation, from the perspective of system economies, in a Medical Work 

Cooperative. The objective was to elaborate a contribution model and decision-making 

strategy, a health organization, to evaluate the behavior of the care indicators of the 

beneficiaries assisted in the Integral Health Care model, simulating programs and 

results from 2020 to 2030. 

 
Keywords: 1. Comprehensive Health Care; 2. Value Generation; 3. Medical 

Cooperative; 4. System Dynamics; 5. Assistance Indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 Contextualizando o estudo 

 
 

As mudanças ambientais decorrentes das inúmeras fontes de informação, tecnologias 

e redes de comunicação fazem com que as empresas sejam obrigadas  a ajustar o 

seu modelo organizacional de negócios, de forma sustentável, fazendo com que o seu 

desempenho possa se adaptar ao ambiente incerto e dinâmico no qual vivemos. 

Assim, uma organização que possui foco em eficiência preocupa-se com a construção 

e a mudança da estrutura organizacional a fim de que possa sobreviver ao ambiente 

dinâmico e repleto de mudanças e tenha condições de atingir os seus objetivos 

organizacionais (VILLELA, 2000). 

 
Soares (2012) reforça a importância do planejamento para a implantação de 

processos de mudança e de melhoria do desempenho organizacional de uma empresa 

e de como esses processos podem proporcionar melhores posições e vantagens 

competitivas frente aos concorrentes. Uma política organizacional bem elaborada só 

é duradoura até que uma nova versão a substitua  (GALBRAITH, 1977). Segundo o 

conceito positivista de Thomas Kuhn (2013), a persistência de certas anomalias, 

problemas ou dificuldades que o paradigma ou teoria atual não consegue resolver 

pode provocar uma crise que leve a uma mudança neste paradigma, ou seja, ocorre 

uma revolução científica, neste caso, organizacional. 

 
Desta forma, neste contexto, a geração de valor expressa o objetivo final das 

empresas, de forma responsável, de desenvolvimento sustentável em relação às 

expectativas de seus stakeholders (BHIMANI & SOONAWALLA, 2005). Não se trata 

de apenas obter lucros contábeis de curto prazo, mas sim de que os administradores 

tenham foco nos retornos de longo prazo, com disposição a adotar visões, com uma 

perspectiva predominantemente caracterizada pela capacidade de enxergar o negócio 

pelo lado de fora e de vislumbrar oportunidades de geração de valor incremental 

(COPELAND, KOLLER & MURRIN, 2012). Assim, a geração de valor na organização 

almeja o equilíbrio entre o desempenho organizacional, tanto o econômico quanto o 

social, e ecologicamente com o objetivo de criar valor a todos os stakeholders de uma 

organização (VAN MARREWIJK, 2003). 
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É importante então que haja foco nos direcionadores de valores consoante às 

estratégias das organizações, levando a tomadas de decisões que possam maximizar 

o valor das unidades de negócio (COPELAND et al., 2012). A análise de desempenho 

organizacional, sob o prisma da sustentabilidade, busca identificar as variáveis de 

subsistemas e suas relações e inter-relações com outros subsistemas com o objetivo 

de se escolher as melhores estratégias para o sistema organizacional como um todo 

(DUTRA, 2003). 

 
Senge (2009) utiliza os conceitos de dinâmica de sistema e propõe um modelo de 

aprendizagem organizacional que implica a criação de ambientes nos quais os 

empregados de uma organização poderão aprender, continuamente, a partir de suas 

atividades práticas e de suas reflexões sobre a organização. Ademais, mostra que 

existem cinco dimensões que permitem a aprendizagem organizacional e a melhoria 

de seu desempenho: domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, 

aprendizagem em grupo e pensamento sistêmico. A dinâmica de sistemas interessa- 

se essencialmente pela análise do comportamento de sistemas complexos ao longo 

do tempo e à simulação desse comportamento, utilizando ferramentas computacionais 

(STERMAN, 2000). 

 
No contexto dos negócios, três aplicações são propostas por Bastos (2003): 

 Investigação e solução de problemas: consiste na busca pela compreensão da 

estrutura dinâmica de um sistema complexo que gera um determinado 

comportamento problemático ao longo do tempo; 

 Projeto de soluções: busca construir um modelo quantitativo de simulação 

computacional que permite explorar as consequências de determinadas 

decisões e assim propor cenários, recursos e políticas que poderão mitigar os 

problemas analisados e definir novos procedimentos organizacionais; 

 Laboratórios de aprendizagem: visa a construção dos chamados 

“micromundos” ou “simuladores de voo gerencial”, com o objetivo de 

desenvolver um ambiente de aprendizagem e treinamento organizacional 

individual ou em grupo. 

 
Algumas pesquisas utilizando-se a Dinâmica de Sistemas foram desenvolvidas nas 

áreas da gestão organizacional, tais como os trabalhos nas áreas de Manutenção 
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(SHAHANAGHI & YAZDIAN, 2009); Logística (DA SILVA, FERREIRA, BELDERRAIN,    

&    CORREIA,    2016);    Operações   (DE   FIGUEIREDO,  2010); 

(WIAZOWSKI & DA SILVA, 1999); Estratégia (FERNANDES, 2003); Planejamento de 

Vendas e Operação (DOMINGOS, POLITANO, & PEREIRA, 2015); Tributária 

(CARVALHO,     2008);     Marketing     (CRESCITELLI     &     FIGUEIREDO,  2009); 

Sustentabilidade (ENCALADA, CACERES, BANDALA & WRIGHT, 2017) e Financeira 

(BUENO, 2010). 

 
A modelagem dinâmica de sistemas tem sido aplicada, em questões específicas de 

gestão de cuidados de saúde, tais como planejamento da força de trabalho em saúde 

e emergência na prestação de cuidados de saúde (ROYSTON et al, 1999; LANE et al, 

2000), problemas de saúde relacionados ao peso (ZARE MEHRJERDI, 2012b), efeito 

da prestação de cuidados de saúde conjunta por diferentes setores 

(WOLSTENHOLME, 2003) e efeito de uma mudança do free-to-service para o self- 

paying-service (HIRSCH e IMMEDIATO, 1999). Zare Mehrjerdi (2011a, 2011b e 

2012a) aplicou o modelo dinâmico do sistema ao controle de custos e demonstrou a 

probabilidade característica da implantação da função de qualidade nas indústrias, 

bem como na indústria de serviços. Estes modelos demonstram a rica variedade de 

áreas nas quais a Dynamic Systens (SD) pode desempenhar um papel significativo na 

elaboração de políticas de saúde. 

 
Diante dos aspectos apresentados sobre a dinâmica de sistemas, constataram-se 

ainda poucos estudos no Brasil em Ciências Sociais sobre este tema e a ausência de 

aplicação no campo da geração de valor, principalmente em sua perspectiva 

assistencial e financeira em uma Cooperativa de Trabalho Médico, representando uma 

das principais motivações para a realização deste trabalho. 

 
As evidências internacionais demonstram que os sistemas de atenção à saúde 

baseados numa forte orientação para a atenção primária à saúde apresentam 

resultados melhores e mais equitativos, são mais eficientes, têm menores custos e 

produzem mais satisfação para as pessoas usuárias, quando comparados com 

sistemas de fraca orientação para a atenção primária à saúde (OPAS, 2013). Esses 

sistemas possibilitam liberar recursos para atender às necessidades gerais. Além 

disso, são capazes de melhorar a equidade, porque são menos custosos para os 
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indivíduos e possuem mais custo-efetivos em termos de gestão; asseguram maior 

eficiência dos serviços ao poupar tempo nas consultas; reduzem o uso de exames 

laboratoriais e permitem reduzir as internações por condições sensíveis à atenção 

primária (ICSAP), tais como angina, infecções urinárias, doença pulmonar obstrutiva 

crônica, entre muitas outras. Em suma, são redutores de custos e gastos em saúde 

(STARFIELD et al., 2005; KRINGOS et al., 2013) 

 
A literatura internacional é praticamente unânime em afirmar que a atenção primária 

à saúde, desde que constituída de maneira adequada, dentro dos parâmetros já 

consagrados na literatura e na experiência internacional, tem grande potencial de 

oferecer um cuidado de melhor qualidade e, ao longo do tempo, reduzir custos 

assistenciais, inclusive em modelos privados de financiamento, como na saúde 

suplementar, como é conhecida, no Brasil, a modalidade de pré-pagamento da 

assistência médica (LEWIS, 2018). 

 
Enfim, a unidade de análise desta pesquisa é uma Cooperativa de Trabalho Médico, 

sediada em Vitória - ES, e seu Modelo de Atenção Integral à Saúde baseado na 

Atenção Primária à Saúde, conhecido como Plano Personal. Sendo assim, 

considerando-se o percentual significativo de participação desta cooperativa no 

mercado local e nacional, torna-se pertinente uma investigação que busque 

demonstrar como o seu desempenho organizacional pode ser melhorado e pode 

contribuir, de forma sustentável, para uma maior geração de valor da cooperativa, a 

partir da análise de seus indicadores assistenciais e por meio da análise da dinâmica 

de sistemas. 

 
O objetivo deste trabalho é responder à seguinte questão: os indicadores assistenciais 

do Modelo de Atenção Integral a Saúde, na perspectiva da dinâmica de sistemas, 

contribuem na estratégia de geração de valor em uma Cooperativa de Trabalho 

Médico? 
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1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo geral 

 
Avaliar os indicadores assistenciais e sua geração de valor do Modelo de Atenção 

Integral à Saúde, na perspectiva da dinâmica de sistemas em uma Cooperativa de 

Trabalho Médico. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 
1) Analisar o comportamento dos indicadores assistenciais na carteira de 

beneficiários do plano de saúde baseado no modelo de Atenção Integral à 

Saúde (AIS) em uma Cooperativa de Trabalho Médico. 

2) Comparar o comportamento dos indicadores assistenciais dos beneficiários do 

plano de saúde baseado no modelo de Atenção Integral à Saúde (AIS) com os 

indicadores dos beneficiários da carteira geral no modelo tradicional de Atenção 

à Saúde na Cooperativa Médica. 

3) Quantificar a Geração de Valor EVA® da Cooperativa Médica. 

4) Elaborar um modelo do comportamento dos indicadores assistenciais baseado 

na dinâmica de sistemas. 

5) Simular cenários de Geração de Valor EVA® com o uso da metodologia de 

Dinâmica de Sistemas. 

 
1.3 Justificativa do estudo 

 
 

A graduação em Medicina concede a este pesquisador a oportunidade de associar 

aspectos da gestão em saúde ao controle da dinâmica de sistemas, aplicando-os à 

área da Administração. O presente trabalho também é relevante para este autor, que 

é um profissional que atua na área de gestão de cooperativa de trabalho médico, pois 

poderá utilizar o conhecimento adquirido nesta pesquisa em futuras aplicações 

profissionais no segmento da gestão em saúde. 

 
No contexto do estado da literatura pertinente, procedeu-se neste trabalho à busca de 

contribuições empíricas em bases de artigos acadêmicos, tais como SPELL, 

ScienceDirect e Emerald Insight e, apesar do esforço deste pesquisador, não se 
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encontrou estudo analítico e crítico no âmbito de uma associação da dinâmica de 

sistemas com a melhoria do desempenho organizacional e da geração de valor, de 

forma sustentável, em uma organização da área da saúde. Nesse sentido, é 

importante que os gestores das organizações de saúde realizem estudos relevantes, 

que discutam temas relacionados à estratégia sustentável, associados à aplicação da 

dinâmica de sistemas no contexto de cenários estratégicos. Para o ambiente 

acadêmico, a importância do tema está associada à sua natureza descritivo- 

explanatória. A dinâmica de sistemas e o método de pesquisa experimental por 

simulação, poucos explorados nos estudos de Ciências Sociais no Brasil, são temas 

pouco tratados na literatura em pesquisas qualitativas e quantitativas em 

Administração. Um estudo acadêmico com consistência epistemológica, teórica, 

morfológica e tecnológica, atendendo aos postulados de uma produção científica, 

haverá de proporcionar contribuições substanciais ao estado da arte do tema em 

estudo e é aderente aos propósitos de um mestrado profissional em Administração. 

 
Para a Cooperativa de Trabalho Médico e para o sistema de saúde, o tema Atenção 

Integral à Saúde apresenta grande importância, pois aponta diversos benefícios, como 

a possibilidade de estimar os impactos futuros decorrentes de cenários alternativos 

para a geração de valor e para a melhoria da eficiência e da sustentabilidade da 

cooperativa médica em que este modelo é aplicado. Além disso, permite analisar a 

complexidade de seus negócios, considerando as relações de causa e efeito das 

variáveis e os efeitos de realimentação (“feedback”), bem como seu tempo de resposta 

desse processo, após as tomadas de decisões de seus gestores. E, ainda, os efeitos 

de realimentação das variáveis de seus negócios fazem com que a aplicação da 

simulação por dinâmica de sistemas contribua para a antecipação de oportunidades e 

mitigação das ameaças à gestão, abrangendo não somente bases históricas, mas 

também recursos cuja simulação torna possível, dentro da complexidade da execução 

de sua estratégia, analisar resultados e ações futuras na gestão organizacional. 
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1.4 Estrutura da pesquisa 

 
 

A estrutura desta dissertação está dividida em cincos capítulos. O primeiro capítulo 

corresponde à introdução, que contempla o tema, a contextualização, a problemática, 

os objetivos, a justificativa e a estrutura da pesquisa. 

 
O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, que trata dos aspectos 

conceituais do cenário da saúde no Século XXI; a transição demográfica e seus 

impactos; a regulação do setor pela ANS; os avanços da Ciência e da Medicina; as 

transições tecnológicas e nutricionais; os indicadores assistenciais e o novo modelo 

para a saúde baseada na Atenção Primária e Integral à Saúde e a Medicina Preventiva 

no Brasil e no Mundo, no Sistema e na Cooperativa de Trabalho Médico; a geração 

de valor e sustentabilidade e, por fim, os principais conceitos, tipos e modelos da 

dinâmica de sistemas. 

 
No terceiro capítulo, descreve-se a metodologia, com a caracterização da pesquisa, o 

quadro de referências, a descrição da unidade de análise e observação e a técnica de 

coleta e de análise de dados, apresentado brevemente o programa de simulação em 

dinâmica de sistemas – VenSim,® que será utilizado na análise de dados da 

Cooperativa Médica neste trabalho. 

 
No quarto capítulo são tratados, na primeira parte, os resultados desta pesquisa e, na 

segunda parte, os resultados da avaliação das bases teóricas e conceituais do 

processo decisório e da tomada de decisão. 

 
Finalmente, no quinto e último capítulo, são apresentadas as conclusões da 

dissertação, além de sugestões para futuras pesquisas e indagações sobre o tema, 

seguido das referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: FUNDAMENTANDO O ESTUDO 

 
 

Este capítulo traz uma discussão sobre o cenário da saúde no Século XXI e os 

desafios e impactos na saúde suplementar da transição demográfica, epidemiológica, 

nutricional e tecnológica às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e fatores de 

risco, bem como aborda as estratégias da medicina preventiva, a judicialização da 

saúde e o estado da arte do Modelo de Atenção Integral a Saúde no Mundo, no Brasil 

e na Cooperativa Médica. Também são abordados a sustentabilidade nas 

organizações e os principais conceitos e elementos norteadores da geração de valor 

e eficiência no contexto da metodologia analítica da dinâmica de sistemas. 

 
2.1 Cenário da saúde no século XXI 

 
Um dos maiores patrimônios do ser humano é a saúde e, por conseguinte, no conjunto 

de uma nação, certamente, entre os seus bens maiores está a saúde da coletividade 

(ROSE, 2010). Trata-se de um “estado de completo bem-estar físico, mental e social 

e não meramente a ausência de enfermidade”, conforme define a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Uma vez que o completo estado de bem- estar é 

multifatorial em seus determinantes e em suas causas de fragilidade, a abordagem da 

saúde, qualquer que seja, requer atores representativos de múltiplos setores da 

sociedade e multidisciplinaridade em sua constituição, para que se garanta a 

indispensável amplitude nas discussões a respeito do modelo de atenção à saúde 

(PORTER, 2007). No entanto, ainda que governos e instituições procurem 

desenvolver a atenção à saúde disponibilizando orçamentos cada vez maiores, os 

resultados continuam insatisfatórios (HUSSEY, MALCALY, LOWSKY, CHARI, 

VAIANA & KELLERMANN, 2015). 

 
Estimativas elaboradas pela Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP), a 

partir de dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), Secretaria do Tesouro 

Nacional e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), apontam que as despesas 

com saúde movimentaram recursos equivalentes a 9,3% do PIB brasileiro em 2018, 

ou R$ 637,00 bilhões. Desse total, R$ 273,30 bilhões foram recursos públicos (43% 

do total) e R$ 363,70 bilhões recursos privados (57% do total). 
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No setor público foram previstos, em 2018, R$ 118,10 bilhões de gastos para o 

governo federal, R$ 70,30 bilhões para os governos estaduais e R$ 84,90 bilhões para 

os governos municipais. Já no setor privado, estima-se que R$ 181,20 bilhões foram 

pagos por famílias e empresas para custear planos de assistência médico- 

hospitalares (saúde suplementar) e R$ 182,50 bilhões em gastos particulares 

(ANAHP, 2019). 

 
Figura 1 - Estimativa de investimentos em saúde nos setores públicos e privados no Brasil e em 

outros países 

 

Fonte: Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD, 2018. 

 
 

De acordo com o ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico- OECD – Health Expenditures /capita, de 2017, demonstrado na figura 2, 

a relação entre a despesa per capita em saúde e os indicadores de processo de 

atendimento, acesso, eficiência administrativa, equidade, resultados dos cuidados em 

saúde que compõem a classificação geral em 2017, demonstra que os países com 

forte orientação dos seus sistemas de saúde e com maior investimento no modelo 

baseado em atenção primária à saúde ocupam os primeiros lugares no ranking 

mundial em entrega de valor em saúde, como Reino Unido (1°lugar), Austrália 

(2°lugar) e Holanda (3°lugar). 
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Figura 2 - Ranking países OECD – despesas per capita em saúde e eficiência 

 UK 
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NZ 
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SWIZ 
 

 

GER 
 

 
 

CAN 
 

 
 

FRA 
 

 

US 
 

 

Classificação 

Geral (2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Processo de 

atendimento 

1 2 4 3 10 11 7 8 6 9 5 

Acesso 3 4 1 7 5 6 8 2 10 9 11 

Eficiência 

Administrativa 

3 1 9 2 4 5 8 6 7 11 10 

Equidade 1 7 2 8 5 3 4 6 9 10 11 

Resultados de 

Cuidados de 

Saúde 

10 1 6 7 3 2 4 8 9 5 11 

Despesas em 

saúde / capita 

$4,19 $4,70 $5,38 $3,59 $6,64 $5,48 $7,91 $5,55 $4,64 $4,60 $9,89 

 

Fonte: Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD – Health 

Expenditures/capita, 2017. 

 

O processo de envelhecimento da população, que aumenta a demanda por bens e 

serviços de saúde, somado a aspectos conjunturais e comportamentais, pode explicar 

o percentual de gastos com saúde. Comparações internacionais sugerem relação 

positiva entre a parcela de idosos na população e os gastos com saúde, como 

proporção do PIB (quanto maior a participação dos idosos na população de um país, 

maior, em média, o volume de gastos com saúde como proporção do PIB) (ANAHP, 

2019). 

 
As projeções populacionais do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

apontam crescimento do percentual de idosos (pessoas com mais de 65 anos) na 

população brasileira de 13% em 2025, 20% em 2045 e 27% em 2060. Desta forma, 

os gastos com saúde no Brasil devem continuar aumentando, conforme o mesmo 

observatório, que aponta que o sistema de saúde suplementar teve um aumento de 

gastos de R$49,00 bilhões entre 2012 e 2017. O principal responsável por esse 

crescimento, com peso de 70% nesse valor, foi a frequência de uso dos serviços 

disponíveis. 
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Alguns fatores que podem ter influenciado o aumento da frequência incluem: um 

modelo de organização assistencial sem hierarquização e coordenação, fee-for- 

service; a formação do médico; a falta de um sistema de registro único, que contemple 

todas as informações sobre o paciente e exames realizados; e a  mudança do perfil 

do usuário (demográfico e epidemiológico) dos planos de saúde. 

 
Em relação à inflação, entre os agrupamentos que compõem o IPCA - Índices de 

Preços ao Consumidor Amplo, os preços da saúde e cuidados pessoais cresceram 

um pouco acima da inflação geral, acumulando alta de 3,95% em 2018, segundo o 

Observatório ANAHP, 2019. Esse resultado parece ter sido influenciado 

principalmente pelos planos de saúde, que acumularam alta de 11,17% em 2018. Por 

sua vez, os serviços laboratoriais e hospitalares tiveram alta de 4,00%, enquanto os 

serviços médicos e dentários aumentaram 3,97% no mesmo período. No mercado de 

trabalho, mesmo nos últimos três anos, em que a geração de empregos desacelerou, 

o mercado de saúde não parece ter sido afetado, pois foram gerados 

96 mil empregos formais em 2018, correspondendo a um aumento de 81% em relação 

a 2017. 

 
O cenário econômico e as características do sistema de saúde brasileiro também 

influenciam a rede assistencial. O número de hospitais caiu em 2018, encerrando o 

ano em 6.038 instituições hospitalares, sendo 2.374 públicos, 1.864 privados - com 

fins lucrativos e 1.800 privados - sem fins lucrativos. Além disso, o número de leitos 

de internação seguiu em queda (404.006), puxado pela redução da quantidade de 

leitos do SUS ofertados pelo setor privado (ANAHP, 2019). 

 
No caso da saúde privada brasileira, que ainda utiliza modelo de atenção calcado em 

doença, a situação é ainda mais crítica, pois a sustentabilidade das Operadoras de 

Plano de Saúde (OPS) está fortemente ameaçada. A gestão em saúde nesse setor 

enfrenta enorme dificuldade em termos de previsibilidade. Sendo assim, o panorama 

que se apresenta à saúde neste século vem marcado por mudanças globais diversas, 

a exemplo da transição epidemiológica, da transição demográfica e da transição 

tecnológica. Embora estas transições tenham se iniciado no século XX, elas ainda 

exercem forte pressão sobre os sistemas de saúde mundo afora. Além destes, outros 

fatores inerentes à cultura e à cada sociedade fazem o equilíbrio da 
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atenção à saúde um desafio constante para governos e instituições. 

 
 

As situações “globais” (transição epidemiológica, demográfica e tecnológica) 

acontecem em diferentes graus nos países desenvolvidos comparados aos que estão 

em desenvolvimento e há, ainda, no Brasil, o aumento da prevalência de sobrepeso 

(55%) e a incidência elevada da obesidade na população (transição nutricional). 

 
A regulação do setor de saúde suplementar pela ANS atrelada às normas regulatórias 

excessivas em que o valor da mensalidade tem no cálculo atuarial ainda a faixa etária 

como sendo o principal ponto de referência, num modelo de atenção à saúde que 

privilegia a produção de procedimentos atrelados à doença pode ser muito maior do 

que as contribuições de uma vida inteira. Não somente fica evidente a dificuldade para 

se prestar o cuidado contínuo, como é crescente o número de OPS que já possuem 

mais de 20% do total de usuários com idade acima de sessenta anos, a ANS ressalta 

que a OPS necessita entrar em estado de alerta quando o percentual de idosos da 

carteira supera 15% do total de beneficiários. 

 
A área pública promoveu a mudança de modelo, a partir da inserção da APS, há mais 

de duas décadas, porém carece de infraestrutura e de incentivos adequados, o que 

se traduz por uma evidente falta de acesso, deficiente atenção integral, reduzida 

continuidade e precária coordenação do cuidado, além de fraca articulação em rede. 

A perspectiva passa a ser ainda mais assustadora do ponto de vista da economia em 

saúde, seja na área pública ou privada, pois as estatísticas apontam que 10% de uma 

população com a maior carga de doença (sem adequado cuidado) pode chegar a 

consumir 60 a 70% dos recursos assistenciais (BRASIL, 2009). 

 
Ao mesmo tempo, como se não bastasse o peso das decisões do governo que vem 

apertando as OPS de forma excessivamente intervencionista, surgem no horizonte 

decisões judiciais cada vez mais contraditórias, cujo impacto real faz pensar num 

franco processo de “judicialização” da assistência, principalmente no tocante aos 

avanços da Medicina, imperando o autoritarismo em detrimento da ciência, cuja base 

científica encontra-se fortemente alicerçada em evidências e em estudos de custo-

efetividade. 
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Somando-se todos esses principais fatores vastamente explorados na literatura, o 

resultado da equação passa a apontar para uma alta “sinistralidade” (impacto da 

despesa com eventos de doença em relação à receita para manutenção da saúde de 

uma mesma população/carteira de beneficiários). Esta tende a aumentar muito acima 

da capacidade de custeio dos sistemas de saúde, em decorrência de resultados pouco 

expressivos obtidos com o atual modelo de atenção à saúde, predominantemente 

assistencial (ações curativas e com foco na atenção hospitalar), historicamente 

mantido como de caráter curativo e “hospitalocêntrico”. 

 
No Brasil, seja no segmento público ou privado, as pessoas ainda aguardam pela 

ocorrência de doença como fator desencadeante da atenção e do cuidado com a 

saúde, transformando a porta de urgência e a atenção hospitalar em foco de  atenção 

primária, o que expressa uma enorme distorção em termos de estruturação de um 

sistema de saúde. A realidade brasileira vem determinando, ao longo de décadas, a 

predominância das ações reativas por parte dos sistemas de saúde, estruturados para 

atender à demanda gerada, em boa parte, espontaneamente e sem qualquer 

mecanismo de controle, num vicioso e perigoso ciclo. A sociedade brasileira, em boa 

parte, continua a buscar unicamente na tecnologia a resposta para a carência de 

acesso a serviços de saúde com qualidade na área pública, voltando-se à saúde 

suplementar como solução. 

 
A principal motivação para contato com os serviços de saúde continua sendo um maior 

ciclo de eventos e de agravos à saúde que se apresentam como “agudos”, porém, 

com substrato crônico em mais de 80% das vezes que traz uma recorrência 

interminável, o que leva o paciente a um labirinto de especialidades médicas, sem que 

a Medicina, no todo, perceba e compreenda a saúde de forma integral. No escopo da 

assistência, as atenções secundárias e terciárias cumprem seu papel  face aos 

avanços da ciência, porém, a um custo considerado cada vez mais insustentável 

(COOK, HICKS, O’ MALLEY, KEGAN, GUADAGNOLL & LANDON, 2007). 

 
Ao mesmo tempo, há tímida responsabilização das pessoas a respeito do 

autocuidado, o que fragiliza ainda mais os sistemas de saúde cuja transformação e 

adaptação não aconteceram no tempo certo e os resultados obtidos nesse modelo, 



29 
 

 
 
 

por sua vez, continuam pífios e os sistemas de saúde sendo pressionados cada vez 

mais pelo movimento inexorável de pagamento por produção de serviços (fee-for- 

service), atrelados às doenças. 

 
Como parte da solução e resposta, mesmo que tardia, frente à permanente 

insatisfação da população, ressurge no país, portanto, a valorização dos princípios 

voltados aos cuidados primários à saúde, ainda que estes já tenham sido descritos em 

1920 no Reino Unido (Relatório Dawson) e retratados nas décadas subsequentes, em 

diferentes momentos (Informe Lalonde, em 1974, e na Conferência da Alma-Ata, em 

1978). Trata-se de um conceito amplo que reflete uma estratégia frente à necessidade 

de concepção de um novo modelo para a  saúde com base na integralidade da 

atenção. Essa proposta já consolidada na Europa há diversas décadas, notadamente 

após a Segunda Grande Guerra, afirmou-se como opção para reestruturação dos 

sistemas de saúde reforçando o conceito de acesso, longitudinalidade, integralidade 

e coordenação do cuidado. Este novo modelo articula-se com as modernas práticas 

de gestão e utiliza a epidemiologia clínica e linhas de cuidado como ferramentas para 

melhor gerenciamento do risco em saúde. 

 
Tendo a Atenção Primária à Saúde (APS) como elemento central, a Atenção Integral 

à Saúde (AIS) traz à tona a necessidade de se obter e registrar a informação em saúde 

dos indivíduos, a partir de uma postura vigilante, auxiliada pela abordagem 

populacional, esta última focada na promoção da saúde e na prevenção de riscos e 

doenças. Assim, o cuidado passa a existir como elemento comum nas abordagens 

dos diferentes níveis de atenção, como eixo de remodelamento e de reorientação de 

um novo modelo. 

 
Tanto no plano individual quanto populacional, o cuidado, se bem coordenado, pode 

atuar como ponto de magnetismo na rede de atenção à saúde, reforçando a 

convergência dos diversos serviços, em torno de um propósito ainda maior: a saúde 

como sinônimo de melhor qualidade de vida dos beneficiários (LEE, HILL & MC 

CONVILLE, 2012). 

 
Portanto, a partir do cuidado ampliado, a Atenção Integral à Saúde propicia o 

ressurgimento de uma relação das pessoas com os serviços de saúde baseada na 
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percepção de um novo valor agregado: um sistema é tão melhor quanto melhorem 

forem os resultados em saúde e qualidade de vida dos beneficiários que dele 

dependem para se manterem saudáveis (PORTER, 2007). Para tanto, há que se 

compreender o cenário e adotar medidas de enfrentamento em todas as áreas da 

gestão em saúde. Em relação à integralidade do cuidado, o foco necessita ser também 

prospectivo centrado na pessoa, diferentemente da usual abordagem assistencial, que 

é retrospectiva, com base na história pregressa da doença. A atenção integral 

articulada em rede constitui a base de um novo modelo de atenção à saúde, 

integrando ações de promoção à saúde, vigilância, prevenção de riscos e doenças 

nos diversos níveis de atenção, bem como dando a necessária ênfase  tanto à 

assistência quanto à reabilitação. Há que se colocar a pessoa no centro da atenção, 

para que as suas necessidades sejam atendidas, individual e coletivamente. Busca-

se permitir tanto a orientação de pacientes quanto se manter ampla visão das 

condições de vida das pessoas para que permaneçam saudáveis (qualidade). 

 
A gestão do risco passa a ocupar lugar de destaque alinhando-se à Acreditação das 

OPS já anunciada pela ANS (Resolução Normativa 277). O gerenciamento das 

condições de saúde de indivíduos e de populações é essencial com base na 

estratificação do risco. Destaca-se que o gerenciamento de condições crônicas 

(Doenças Crônicas Não Transmissíveis- DCNT) auxilia sobremaneira a gestão da 

saúde de forma a se obter melhor controle da sinistralidade, a partir da identificação 

dos eventos-sentinela (despesa em saúde durante a história natural da doença) e de 

outros fatores de custo; por meio das linhas de cuidado, o gerenciamento de 

condições crônicas pode ocupar dupla dimensão: atenção à saúde e diretriz de 

gestão. No âmbito da atenção à saúde, implica cuidado integral, contínuo e articulado, 

oferecido de forma oportuna ao paciente, até a recuperação ou melhoria de sua 

autonomia no cotidiano; em relação à gestão, induz à organização necessária para 

viabilizar o cuidado do indivíduo à luz da agilidade de fluxo em cada nível de atenção 

(ANS, 2009). 

 
O século XX trouxe grandes avanços científicos que propiciaram a cura para muitas 

enfermidades; porém, cerca de 100 anos depois, ainda não se conseguiu alcançar um 

adequado controle de problemas que permanecem afetando a maior parte dos 
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indivíduos: as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), especialmente as 

cerebrais e cardiovasculares, as respiratórias e as cancerígenas (FOOT et al, 2014). 

Tornou-se inequívoca a valorização da atenção integral à saúde com base numa ótica 

voltada, principalmente, à atenção primária à saúde, resolutiva  e articulada com os 

demais níveis da atenção, tendo como grandes aliadas à promoção  da saúde a 

vigilância e a prevenção de riscos e doenças (JENKINS, 2007). 

 
A mudança abrangente de um modelo de atenção à saúde trata-se de uma tarefa de 

Estado com engajamento de toda sociedade. Nesse contexto, há que se investir 

consistentemente em educação em saúde para que novos contornos possam surgir 

para enfrentamento do atual cenário. Cada vez mais se busca promover hábitos 

saudáveis de vida (fatores de risco modificáveis), prevenir o que pode ser evitado e 

monitorar/gerenciar, da melhor forma possível, o que não tem cura e que representa 

a maior carga de doença na população (ANDERSON, REINHARDT, HUSSEY & 

PETROSYAN, 2019). 

 
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) vêm destacando-se como 

preocupante problema de saúde pública no cenário mundial. Este fenômeno é 

resultado do envelhecimento populacional, que mudou o perfil epidemiológico das 

doenças, reduzindo as doenças infectocontagiosas e aumentando as doenças 

crônicas (SUHRCKE, NUGENT, STUCLER & ROCCO, 2006). 

 
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um dos maiores problemas de 

saúde pública da atualidade. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

indicam que as DCNT são responsáveis por 71% de um total de 57 milhões de mortes 

ocorridas no mundo em 2016 (WHO, 2018a, 2018b). No Brasil, as DCNT são 

igualmente relevantes, tendo sido responsáveis, em 2016, por 74% do total de mortes, 

com destaque para doenças cardiovasculares (28%), as neoplasias (18%), as 

doenças respiratórias (6%) e o diabetes (5%) (WHO, 2018). 

 
De acordo com a OMS, um pequeno conjunto de fatores de risco responde pela 

grande maioria das mortes por DCNT e por fração substancial da carga de doenças 

devido a essas enfermidades. Entre esses, destacam-se o tabagismo, o consumo 
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alimentar inadequado, a inatividade física e o consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas (WHO, 2014). 

 
As DCNT constituem-se como o grupo de doenças de maior magnitude no mundo, 

atingindo, especialmente, as populações mais vulneráveis, como as de média e 

baixa renda e escolaridade, devido à maior exposição aos fatores de risco ou ao 

acesso restrito às informações e aos serviços de saúde. 

 
Desde então, um dos indicadores que ganhou destaque foi o da mortalidade 

prematura (morte que ocorre antes da idade média de morte em uma determinada 

população), definida estrategicamente como mortes em indivíduos entre 30 e 69 anos 

(BRASIL, 2018). 

 
No Brasil, a taxa de mortalidade prematura por DCNT apresentou tendência 

decrescente de 2000 a 2014, com redução média de 4,2% ao ano. Contudo, foram 

observadas algumas desigualdades, como maiores taxas na Região Nordeste e no 

sexo masculino. Apesar dessa importante redução, a taxa ainda se manteve alta no 

País, permanecendo desafios específicos como, por exemplo, o enfrentamento às 

neoplasias e ao diabetes. 

 
De outro lado, nesse mesmo período, as causas externas de morte adquiriram maior 

importância na saúde pública devido ao aumento da mortalidade por acidentes de 

transporte terrestre (ATT), nos adultos, e por homicídios, nos jovens, também com 

desigualdades similares (WHO, 2016). 

 
Do total de óbitos ocorridos no Brasil em 2016, 57% corresponderam as dez principais 

causas de morte. As duas causas de morte mais frequentes foram: a doença cardíaca 

isquêmica (DCI), seguida pelo acidente cérebro vascular (ACV). Nesse grupo, 

apareceu uma doença transmissível (infecções respiratórias baixas) e duas causas 

externas: agressões e ATT no sexto e oitavo lugar, respectivamente. O restante 

correspondeu a doenças não transmissíveis (Tabela 1). 

 
Das dez principais causas de morte em âmbito mundial, em 2016, oito apareceram no 

ranking do Brasil, ficando de fora as doenças diarreicas e a tuberculose. 
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Tabela 1 - Dez principais causas de morte no Brasil e no Mundo (frequência e taxa bruta). 

Ordem Causas no Brasil Nº Taxa 

bruta 

Causas no Mundo 

1 Doenças cardíacas isquêmicas 185.192 89,9 Doenças cardíacas isquêmicas 

2 Acidente cérebro vascular 107.658 52,2 Acidente cérebro vascular 

3 D. de Alzheimer e outras 

demências 

80.600 39,1 DPOC* 

4 Infecções respiratórias baixas 69.961 34,0 Infecções respiratórias baixas 

5 DPOC* 64.673 31,4 D. de Alzheimer e outras demências 

6 Agressões 59.772 29,0 Câncer de traqueia, brônquios e 

pulmões. 

7 Diabetes Mellitus 56.793 27,6 Diabetes Mellitus 

8 ATT* 48.754 23,6 ATT* 

9 Doença renal crônica 34.092 16,5 Doenças diarreicas 

10 Câncer de traqueia, brônquios e 

pulmões 

30.066 14,6 Tuberculose 

Fonte: Dados do Sistema de Informação sobre mortalidade (SIM), corrigidos pela iniciativa Global 

Burden of Disease (GBD), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2016. 

 

No caso do Sistema Unimed, como na maior parte dos sistemas, as ações executadas 

na assistência também costumam acontecer de maneira reativa à existência de 

doença, que passa a ser o fator determinante para o funcionamento de toda a rede de 

serviços disponibilizados aos usuários, inclusive como fonte de remuneração, o que, 

no mínimo, aponta um paradoxo: um sistema de “saúde” que gira em torno do ganho 

a partir da “doença” (PORTER, 2007). 

 
Assim, a partir da existência de um ciclo que apresenta pessoas afetadas por eventos 

que tendem a ser crônicos em sua maioria e, portanto, não autolimitados, torna-se 

imperativo o gerenciamento das condições crônicas, sendo essencial o alinhamento 

entre o que se deseja prevenir e a condição de saúde dos que necessitam de maior 

cuidado (idosos), principalmente a partir da utilização de um serviço de Medicina 

Preventiva (BRASIL, 2008). O desafio à gestão da saúde consiste em viabilizar a 

transição para um modelo que priorize uma abordagem voltada à atenção integral à 

saúde, com base na APS, sem perda de qualidade dos serviços existentes na área 

assistencial, para adequado enfrentamento de uma nova realidade da saúde no século 

XXI. 
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O modelo de atenção à saúde que norteou as ações no Sistema Unimed há 52 anos 

exauriu-se frente ao cenário da saúde que se apresenta para o Século XXI. A 

necessidade de mudança decorre das consequências de um somatório de causas, 

fundamentalmente em virtude da transição epidemiológica, demográfica, nutricional e 

tecnológica, além de aspectos de mercado, pois há nítida inadequação do  desenho 

de muitos sistemas de saúde, ainda estruturados e voltados ao atendimento de 

condições agudas e agudização de condições crônicas (MENDES, 2011). Portanto na 

busca por solução que alcance um novo modelo de atenção à saúde, impõe-se a 

condição de se estabelecer melhor e mais adequada gestão em saúde, tanto em nível 

individual quanto coletivo, seja no âmbito público ou privado (Gruber, 2017). Na figura 

3, demonstramos os principais problemas identificados no itinerário assistencial dos 

beneficiários da Saúde Suplementar no Brasil. 

 
 

Figura 3 - Principais problemas identificados no cuidado à saúde suplementar 

 

 

 

 

 
Fonte: ANS, 2019. 
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A Atenção Primária à Saúde (APS), também conhecida no Brasil como Atenção 

Básica (AB), caracteriza-se por garantir acesso facilitado aos cuidados de saúde de 

menor complexidade, constituindo a principal porta de entrada no sistema de saúde 

público brasileiro. Ela deve fazer, também, a coordenação do cuidado em saúde, o 

que pressupõe o paciente ser tratado em quaisquer de suas condições de saúde, 

garantindo-se encaminhamento a serviços de maior complexidade quando 

necessário, porém com base nas equipes da APS e, dentro delas, o médico, como 

responsáveis em conjunto por tal atendimento. 

 
A literatura internacional é praticamente unânime em afirmar que a atenção primária 

à saúde, desde que constituída de maneira adequada, dentro dos parâmetros já 

consagrados na literatura e na experiência internacional, tem grande potencial de 

oferecer um cuidado de melhor qualidade e ao longo do tempo reduzir custos 

assistenciais (OPAS, 2013), constatado também em modelos privados de 

financiamento, como na saúde suplementar, como é conhecida, no Brasil, a 

modalidade de pré-pagamento da assistência médica (LEWIS, 2018). 

 
Um dos primeiros, se não o primeiro, documento a cunhar os termos “primário”, 

“secundário” e “terciário” no âmbito da saúde foi o relatório Dawson, de 1920. Segundo 

tal documento, relativo à situação de saúde do Reino Unido, coordenado por Lord 

Dawson de Penn, o sistema de saúde deveria se organizar em territórios onde 

estariam centros de saúde primários, centros de saúde secundários, mais centrais, e 

hospitais universitários terciários. Os centros de saúde primários seriam responsáveis 

pela capilaridade, ou seja, deveriam estar o mais próximo possível da casa das 

pessoas e nele trabalhariam equipes de generalistas. Também seriam responsáveis 

pelos cuidados domiciliares. Os centros de saúde secundários abrigariam os 

especialistas, em modalidade ambulatorial, e, finalmente, o hospital terciário seria o 

local para pacientes e casos mais graves. 

 
Hoje se aceita quase que universalmente que os quatro atributos essenciais da 

atenção primária à saúde são: (a) acesso; (b) coordenação; (c) longitudinalidade e 

(d) integralidade ou cuidado abrangente (do inglês comprehensiveness). Esses foram 

definidos por Starfield (2002) como “atributos essenciais” da APS e eram originários 

de um relatório do  Institute of Medicine  norte americano, de 1978. Neste 
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documento, além dos quatro atributos consolidados por Starfield, estava descrito um 

quinto: accountability, que pode ser traduzido como vínculo, responsabilização, 

comprometimento. Portanto, segundo Starfield (2002), os pilares de estruturação  dos 

cuidados primários à saúde são: porta de entrada prioritária do sistema, acesso ao 

primeiro contato e acolhimento, longitudinalidade do cuidado, coordenação do 

cuidado, integralidade do cuidado, centralidade na família e orientação ao paciente e 

à comunidade. 

 
A equipe mínima de Atenção Primária à Saúde deverá ser composta de: médico 

especialista em medicina da família e comunidade, clínico geral com capacitação em 

APS, pediatra, enfermeiro generalista ou especializado em Saúde da Família, técnico 

de enfermagem, dentista e outros profissionais de saúde como nutricionistas, 

psicólogos, fisioterapeutas, entre outros. 

 
2.1.1 A transição epidemiológica 

 
 

Caracteriza-se pela crescente prevalência das chamadas “condições crônicas”, 

fenômeno global que vem se desenvolvendo há décadas, a partir de uma mudança 

significativa na forma de adoecimento das pessoas e desequilíbrios na saúde das 

populações. Trata-se de um conjunto de doenças que se caracterizam por apresentar, 

de uma forma geral, um longo período de latência, tempo de evolução prolongado, 

etiologia não elucidada totalmente, lesões irreversíveis e complicações que acarretam 

graus variáveis de incapacidade ou óbito. Compreendem em sua maior parte as 

doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, neoplasias, diabetes, doenças 

respiratórias obstrutivas e osteoarticulares (SANTOSA, WALL, FOTTRELL, 

HOGBERG & BYASS, 2014). 

 
Essas doenças compartilham diversos fatores de risco comuns sendo que, em boa 

parte deles, há relação direta com aspectos comportamentais. As doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), portanto, cada vez mais demandarão por assistência 

continuada dos serviços, envolvendo longos períodos de supervisão, de observação 

e de cuidado coordenado, visto que não oferecem a oportunidade de cura. Segundo 

a Organização Mundial da Saúde, em 2020, cerca de 80% da carga total de doenças 

será por eventos crônicos, preponderando as DCNT. 
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Observa-se que a partir do início dos anos 60 que houve acentuado declínio da 

prevalência de doenças infectocontagiosas e vertiginoso crescimento das doenças 

cardiovasculares, num rápido fenômeno de transição epidemiológica. Em países 

desenvolvidos, essa mudança de cenário transcorreu em um período longo, nos 

países em desenvolvimento a transformação vem ocorrendo de maneira muito mais 

acelerada, acentuando ainda mais as distorções já evidentes em muitos sistemas de 

saúde que ainda não se adaptaram à nova realidade (MENDES, 2011). 

 
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representam, atualmente, um dos 

principais problemas de saúde pública, pois apresentam uma morbimortalidade 

crescente, passando nas últimas décadas a liderar as causas de óbito no Brasil, as 

doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o 

diabetes mellitus foram responsáveis, em 2015, por 51,6% do total de óbitos na 

população de 30 a 69 anos no Brasil (BRASIL, 2018). 

 
São doenças, em geral, com longos períodos de latência, curso prolongado e por 

estarem associadas a deficiências e incapacidades funcionais, as DCNT estão entre 

as doenças que mais demandam ações, procedimentos e serviços de saúde, 

representando cerca de 70% dos gastos com saúde no Brasil. Os custos financeiros, 

diretos e indiretos, decorrentes desse grupo de doenças incluem desde a perda da 

capacidade produtiva dos trabalhadores, o absenteísmo, os tratamentos clínico e 

cirúrgico, a reabilitação, até aposentadoria precoce (BRASIL, 2013). 

 

A carga dessas doenças pode ser minimizada pela redução dos seus fatores de risco, 

diagnóstico precoce e tratamento oportuno. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

aponta que a ausência de programas abrangentes de prevenção de DCNT dirigidos à 

população adulta caracteriza a dificuldade para se implementar a detecção e o 

controle dessas doenças. Assim, a coordenação do cuidado desses pacientes de 

forma a articular ações de promoção, prevenção e assistência, que resultem em ação 

integral, na qual não ocorra a interrupção e as segmentações do cuidado são de suma 

relevância para o seu enfrentamento. 

 
Desse modo, conforme demonstram Malta e Merhy (2010), sua abordagem pelos 

sistemas de saúde deve incluir: ações educativas e estímulo a mudanças no estilo 
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de vida, vinculação dos pacientes a equipes de referência, cuidado das doenças já 

instaladas por equipe multidisciplinar, incluindo estratégias de adesão ao tratamento 

medicamentoso e de empoderamento do indivíduo para o autogerenciamento das 

suas doenças e dos seus riscos. 

 
O cuidado e o controle dos sinais e sintomas das doenças crônicas não transmissíveis 

são capazes de promover não apenas o bem-estar individual, como também 

importantes controles no gasto total com saúde, tanto no plano individual quanto no 

âmbito do sistema de saúde como um todo. Assim, além do enfrentamento aos fatores 

de risco, como sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo e uso nocivo de 

álcool, as ações terapêuticas preventivas de episódios cardiovasculares agudos; o 

controle da glicemia para o diabetes; o tratamento em tempo oportuno do câncer 

combinado com medidas para seu rastreamento precoce, são medidas custo-efetivas 

para o cuidado das DCNT, capazes de reduzir ou, pelo menos, controlar, os gastos 

com tratamentos nos sistemas de saúde. Conforme assinalam Porter e Teisberg 

(2007), só há agregação de valor para as pessoas nos sistemas de atenção à saúde 

quando o cuidado de uma condição de saúde ocorre por meio de um ciclo completo 

de atendimento a ela (MENDES, 2012). 

 
O Diabetes Mellitus consiste em um conjunto de doenças metabólicas caracterizadas 

por níveis de glicemia elevados, apresentando alta morbimortalidade, com perda 

importante na qualidade de vida de seus portadores. Juntamente com a hipertensão 

arterial, o diabetes mellitus é responsável por complicações encefálicas, renais, 

vasculares periféricas e cardiovasculares, incluindo doenças coronarianas. O risco de 

doença cardiovascular incluindo doenças coronarianas e acidentes vasculares 

cerebrais são 2 a 4 vezes maior em diabéticos (TOSCANO, 2004). 

 
De acordo com a pesquisa VIGITEL Saúde Suplementar, em 2017, estima-se que 

aproximadamente 6,9% dos beneficiários de planos de saúde com 18 anos ou mais 

de saúde, residentes em uma das 26 capitais dos estados ou no Distrito Federal, já 

tiveram diagnóstico médico de diabetes. Essa proporção é maior entre os homens 

(7,1%) do que entre as mulheres (6,7%). A capital que apresentou a maior frequência 

de adultos que referiram o diagnóstico médico prévio de diabetes foi o 
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Rio de Janeiro, o que pode sugerir sua associação com um perfil mais envelhecido da 

população deste estado (BRASIL, 2018). 

 

Existem dois tipos de diabetes mais frequentes: o diabetes tipo 1, que compreende 

cerca de 10% do total de casos, e o diabetes tipo 2, que compreende cerca de 90% 

do total de casos. Outro tipo também frequente de diabetes é o diabetes gestacional, 

que é detectado durante o acompanhamento do pré-natal e, normalmente, consiste 

em um estágio pré-clínico de diabetes. Entre as possíveis complicações e disfunções 

relacionadas ao diabetes, tem-se a insuficiência renal, a amputação de membros 

inferiores, a cegueira e as doenças cardiovasculares (BRASIL, 2013). 

 
O diagnóstico do diabetes tipo 2 pode ser confirmado através de testes laboratoriais 

de glicemia e de hemoglobina glicada. O exame de hemoglobina glicada indica os 

níveis médios de glicemia ocorridos nos últimos dois a três meses, sendo 

recomendado também para o acompanhamento dos indivíduos já diagnosticados com 

diabetes, para os quais se sugere a realização do exame pelo menos duas vezes ao 

ano (SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD, 2018). 

 
Segundo a OMS, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no 

mundo. Estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças 

cardiovasculares em 2015, representando 31% de todas as mortes em nível mundial. 

Além dos fatores de risco comportamentais para o desenvolvimento das DCNT em 

geral, como alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo e uso nocivo de 

álcool, há os “fatores de risco intermediários”, como a hipertensão, o diabetes e a 

hiperlipidemia. A cessação do tabagismo, redução do sal na dieta, consumo de frutas 

e vegetais, atividades físicas regulares e evitar o uso nocivo do álcool tem se mostrado 

eficazes para reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, a detecção 

precoce e o tratamento adequado do diabetes e da hipertensão são importantes 

medidas para reduzir os riscos cardiovasculares decorrentes destas condições 

(OPAS/OMS, 2019). 

 
Estas e outras doenças com tais características compartilham diversos fatores de risco 

comuns sendo que, em boa parte deles, há relação determinante com aspectos 

comportamentais (ROSE, 2010). Em virtude também da forte influência de fatores 

comportamentais de risco na gênese das DCNT e, portanto, elevado grau de 
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dependência do autocuidado, essas condições demandarão cada vez mais recursos 

financeiros e maior grau de assistência continuada dos serviços, envolvendo longos 

períodos de supervisão, observação e cuidado, visto que não oferecem a 

oportunidade de cura. 

 
Sob a ótica, portanto, da transição epidemiológica, surgiu uma nova demanda que 

passou a representar gigantesco problema de saúde pública, sendo responsável 

atualmente por 58,5% da mortalidade mundial e, segundo a Organização Mundial da 

Saúde, em 2020, a população mundial terá cerca de 80% da carga total de doenças 

decorrente de eventos crônicos, preponderando as DCNT. 

 
Em pesquisa de estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados 

brasileiros e no distrito federal em 2018, a frequência de excesso de peso foi de 55,7%, 

sendo ligeiramente maior entre homens (57,8%) do que entre mulheres (53,9%). Entre 

homens, a frequência dessa condição aumentou com a idade até os 44 anos e foi 

maior nos estratos extremos de escolaridade e, entre mulheres, a frequência do 

excesso de peso aumentou com a idade até os 64 anos e diminuiu notavelmente com 

o aumento da escolaridade. A frequência de adultos obesos foi  de 19,8%, sendo 

ligeiramente maior entre as mulheres (20,7%) do que entre os homens (18,7%). A 

frequência de obesidade aumentou com a idade até os 44 anos para homens e até os 

64 anos para mulheres. Em ambos os sexos, a frequência de obesidade diminuiu com 

o aumento do nível de escolaridade, de forma notável para mulheres. A frequência de 

consumo recomendado de frutas e hortaliças foi de 23,1%, sendo menor entre homens 

(18,4%) do que entre mulheres (27,2%). A frequência do consumo recomendado de 

frutas e hortaliças tendeu a aumentar com a idade entre mulheres até os 64 anos, não 

havendo um padrão uniforme de variação com a idade no caso dos homens. Em 

ambos os sexos, o consumo recomendado de frutas e hortaliças aumentou com o 

nível de escolaridade  (VIGITEL, 2018). A Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2003) recomenda a ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças, 

o que equivale, aproximadamente, ao consumo diário de cinco porções desses 

alimentos. A frequência da prática de atividade física no tempo livre equivalente a 150 

minutos de atividade moderada por semana foi de 38,1%, sendo maior entre homens 

(45,4%) 
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do que entre mulheres (31,8%). Em ambos os sexos, a frequência dessa condição 

tendeu a diminuir com a idade e aumentou fortemente com o nível de escolaridade 

(BRASIL, 2018). 

 
A frequência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas em um mês foi de 17,9%, 

sendo maior em homens (26,0%) do que em mulheres (11,0%). Em ambos os sexos, 

a frequência dessa condição tende a diminuir com a idade e aumentar com o nível de 

escolaridade. A frequência de adultos que declararam fumar 20 ou mais cigarros por 

dia foi de 2,4%, sendo duas vezes maior no sexo masculino (3,4%) do que no sexo 

feminino (1,6%). No total da população, a frequência de fumantes tendeu a ser menor 

entre os adultos jovens (até 34 anos de idade) e entre os adultos com 65 anos e mais. 

Para o total da população e em ambos os sexos, essa prevalência diminuiu fortemente 

com o aumento do nível de escolaridade (BRASIL, 2018). 

 
No conjunto das 27 cidades, 4,6% dos indivíduos avaliaram negativamente o seu 

estado de saúde, sendo essa proporção maior em mulheres (5,5%) do que em homens 

(3,7%), a frequência dessa condição tendeu a aumentar com a idade a partir dos 35 

anos e diminuir fortemente com o nível de escolaridade, inclusive em ambos os sexos 

(BRASIL, 2018). VIGITEL disponibiliza dois indicadores do acesso da população 

feminina a serviços de diagnóstico precoce de câncer: a frequência da realização do 

exame de mamografia e a frequência de realização do exame de citologia oncótica 

para câncer de colo do útero. 

 
Em consonância com as recomendações internacionais, o Ministério da Saúde 

recomenda que todas as mulheres entre 50 e 69 anos de idade façam exames de 

mamografia pelo menos uma vez a cada dois anos, além de recomendar o exame 

anual para mulheres acima de 35 anos que pertençam a grupos de alto risco (BRASIL, 

2016). No conjunto das 27 cidades, a frequência de realização de mamografia nos 

últimos dois anos em mulheres entre 50 e 69 anos de idade foi de 78,0%. A frequência 

de realização do exame foi semelhante nas duas faixas etárias estudadas e aumentou 

com a escolaridade, alcançando 73,5% no estrato de até oito anos de escolaridade e 

87,9% no estrato de 12 anos ou mais (BRASIL, 2018). 
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A realização do exame de citologia oncótica para câncer de colo do útero é 

preconizada pelo Ministério da Saúde para todas as mulheres de 25 a 64 anos de 

idade uma vez por ano e, após dois exames anuais negativos, a cada três anos 

(BRASIL, 2016a). A frequência de realização do exame de citologia oncótica para 

câncer de colo do útero nos últimos três anos em mulheres entre 25 e 64 anos de 

idade foi de 81,7%. A cobertura do exame atingiu seu menor nível na faixa etária entre 

25 e 34 anos (74,5%), permanecendo próxima de 85% nas demais faixas, e tendeu a 

aumentar com a elevação do nível de escolaridade (BRASIL, 2018). 

 
A frequência de diagnóstico médico de hipertensão arterial foi de 24,7%, sendo maior 

entre mulheres (27,0%) do que entre homens (22,1%). Em ambos os sexos, esta 

frequência aumentou com a idade e alcançou o maior valor no estrato de menor 

escolaridade, diminuindo progressivamente nos estratos subsequentes. A frequência 

de indivíduos com hipertensão arterial que referiram tratamento  medicamentoso para 

a doença foi de 83,6%, sendo maior em mulheres (87,8%) do que em homens (77,6%). 

Em ambos os sexos, a frequência dessa condição tendeu a aumentar com a idade e 

foi mais elevada no estrato de menor escolaridade (BRASIL, 2018). 

 
A frequência do diagnóstico médico de diabetes foi de 7,7%, sendo maior entre as 

mulheres (8,1%) do que entre os homens (7,1%). Em ambos os sexos, a frequência 

dessa condição aumentou intensamente com a idade e diminuiu com o aumento da 

escolaridade. A frequência de indivíduos com diabetes que referiram tratamento 

medicamentoso da doença foi de 88,7%, sendo ligeiramente maior em homens 

(89,7%) do que em mulheres (88,0%). Em ambos os sexos, a frequência dessa 

condição tendeu a aumentar com a idade. Entre homens, a referência ao tratamento 

medicamentoso do diabetes alcançou maior frequência no estrato intermediário de 

escolaridade e, entre mulheres, no estrato inferior (BRASIL, 2018). 

 
Como se não bastasse, no Brasil, a alta prevalência de DCNT e a coexistência de 

doenças infectocontagiosas, existe, ainda, uma terceira e expressiva carga de doença, 

que se denomina de “causa externa”, tendo o trauma como elemento marcante de 

agravo à saúde, originado tanto pela violência interpessoal quanto pelas ocorrências 

de trânsito (BRASIL, 2008). 
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Enquanto em muitos países as causas externas relacionadas ao trauma já estão mais 

bem controladas desde o século passado, vê-se no país o avanço frenético dos 

índices relacionados às diversas formas de violência. Estas atingem a sociedade de 

forma avassaladora, o que representa um gigantesco problema de saúde pública, com 

vasta interface intersetorial, além de provocar enormes perdas de produtividade e 

prejuízos à previdência, pois envolve público jovem, em sua grande maioria. 

 
Evidencia-se enorme fragilidade dos sistemas brasileiros de saúde para lidar com o 

atual cenário, pois não foram e não estão preparados para enfrentar uma tripla carga 

de doença, transformando a gestão em saúde no Brasil em algo muito mais complexo 

do que em outros países do mesmo porte e com características semelhantes em 

termos sociais e econômicos, sendo que, do ponto de vista cultural, as diferenças 

tendem a se acentuar (MENDES, 2011). 

 
As raízes dessa condição localizam-se em diferentes áreas, mas francamente 

associadas às desigualdades sociais, carência na área de Educação e insuficiente 

desenvolvimento cultural da população, que ainda aguarda o adoecimento para 

buscar o cuidado, em detrimento das oportunidades voltadas à promoção à saúde e 

à prevenção de riscos e doenças. Além disso, ressalta-se o modelo “hospitalocêntrico” 

do Brasil, em que os hospitais, em sua maior parte, continuam a ser utilizado como 

núcleo de atenção primária à saúde, o que seria considerado uma excrescência em 

países desenvolvidos, a exemplo da Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Canadá, 

Holanda, dentre outros. 

 
Tal situação implica elevação dos custos assistenciais principalmente pelo aumento 

da sinistralidade, à medida que os sistemas de saúde que ainda não se adaptaram ao 

novo cenário seguem oferecendo serviços de forma fragmentada, desarticulada e 

focada na condição aguda, tornando recorrente o manejo da mesma condição crônica 

(MENDES, 2011). 

 
As pessoas seguem peregrinando de um especialista a outro numa rede 

desarticulada, num verdadeiro labirinto assistencial. Cada profissional em sua 

especialidade busca definir uma abordagem ao que lhe parece agudo, por não 

conhecer o indivíduo no todo. No entanto, na maior parte das vezes, os profissionais 
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da saúde estão frente a doentes que padecem de DCNT. 

 
 

Na América Latina e no Brasil, as doenças crônicas estão crescendo com impactos 

negativos na mortalidade precoce, o que afeta o mercado de trabalho e a 

produtividade das economias, e aumenta os custos para os sistemas de saúde. No 

entanto, de forma diferente do que muitos pensam, a maioria das pessoas tende a 

conviver, à medida que avança a idade, com a presença de duas ou mais condições 

crônicas, com ou sem relação de causa e efeito entre elas. Esse fenômeno é 

conhecido como multimorbidade (MMB). 

 
Apesar disso, o tema dos custos associados à multimorbidade (MMB) não é ainda 

adequadamente estudado, medido ou ponderado como fator relevante na organização 

das estratégias de tratamento, fazendo com que o grau de incerteza nos gastos 

médicos, seja dos indivíduos ou das empresas, seja dos planos de saúde ou do 

governo, traga dificuldades relevantes na montagem de estratégias para o tratamento 

e financiamento da MMB. 

 
Nesse sentido, caberia a realização de estudos econômicos para medir o custo da 

multimorbidade, em paralelo a pesquisas que pudessem medir o impacto diferenciado 

do tratamento na redução dos gastos com doenças crônicas dos distintos sistemas de 

saúde. A APS pode ter uma função imprescindível porque, ao organizar um contato 

direto e contínuo no acompanhamento dos pacientes e seus familiares, é capaz de 

gerar informação clara, direta e objetiva, definindo os papéis que tanto o paciente 

quanto sua família e os profissionais de saúde deveriam ter no tratamento da MMB, e 

suscitando protocolos específicos sobre efeitos adversos, indicações de medicação 

adequada e estratégias para o monitoramento e a avaliação sistemática do quadro 

clínico dos pacientes. 

 
A APS permite inovar, de forma flexível e criativa, o tratamento e a geração de 

protocolos combinados para distintas condições crônicas, por meio de ações 

fundamentadas na observação de casos individuais, na produção de evidência 

científica e na documentação de soluções para casos de multimorbidade. Ela fortalece 

a adesão aos tratamentos e, com isso, gera evidência de processos documentados 

que podem ser custos-efetivos no tratamento. 
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Apesar de o uso da APS na documentação de casos de multimorbidade ainda ser 

recente, existem evidências de que o custo da MMB traz impactos significativos nos 

gastos de saúde. Verifica-se, em estudo realizado na Suíça pela Operadora Helsana 

Group, em 2013, que os custos totais dos pacientes com multimorbidade são quase 

cinco vezes maiores do que os daqueles que não possuem o problema, sendo que as 

principais diferenças podem ser vistas nos casos de internações (cerca de dez vezes 

a mais) e nos casos agudos ambulatoriais (cerca de nove vezes a mais) (BAHLER et 

al., 2015). 

 
Ao mesmo tempo, o número de morbidades associadas a cada indivíduo também 

influencia o dimensionamento de seu custo. Um estudo realizado no país basco 

(Espanha) mostra que os custos assistenciais para pacientes com doenças crônicas 

podem variar de 1017 euros (para quem tem uma condição crônica) até 13981 euros, 

para quem tem dez ou mais condições crônicas (ORUETA, 2014). 

 
Os custos da MMB podem ser reduzidos por meio de estratégias de integração do 

cuidado e Atenção Primária, com impactos positivos nos resultados assistenciais, na 

qualidade de vida e na satisfação dos usuários. Experiências recentes realizadas pela 

Unimed mostram resultados positivos no tratamento da multimorbidade, não apenas 

na qualidade de vida do paciente, mas também na redução de custos (UNIMED 

CIÊNCIA, 2017). 

 
A abordagem das condições agudas difere bastante do manejo e de intervenções 

feitas sob a ótica de uma condição crônica, pois as duas divergem significativamente 

em vários aspectos. Além disso, as DCNT são responsáveis por altos índices de 

absenteísmo e de incapacidade ao trabalho, tanto temporária quanto definitiva. 

Portanto, urge o emprego de uma lógica de atenção à saúde que perceba a 

importância do cuidado, a partir da atenção primária, cujos princípios essenciais 

(acesso, longitudinalidade, continuidade e coordenação do cuidado) permitem o 

enfrentamento desse cenário (ROCHA, 2007). 
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2.1.2 A transição da fecundidade no Brasil e no Mundo 

 
A história da humanidade é a história da luta pela sobrevivência. Desde o surgimento 

do Homo Sapiens até o século XIX, as taxas de mortalidade sempre foram altas, 

forçando as famílias a terem também altas taxas de fecundidade para garantir a 

sobrevivência da espécie. 

 
Contudo, as taxas de mortalidade começaram a cair com o avanço da produção de 

bens e serviços, a melhoria do padrão de vida, os avanços na medicina e a ampliação 

da infraestrutura de saneamento básico. A redução da mortalidade infantil e o aumento 

o número de filhos sobreviventes e as famílias passaram a atingir o número ideal de 

filhos mais cedo. Paralelamente, o processo de urbanização, que  no Brasil é de 84%, 

e a industrialização possibilitaram um avanço da educação, da renda e da maior 

autonomia feminina e a mudança na relação custo/benefício dos filhos (provocada 

pela reversão do fluxo intergeracional de riqueza) são os principais impulsionadores 

da transição da fecundidade (CALDWELL, 1982). 

 
A redução do número médio de filhos nas famílias vinha acontecendo nos países 

europeus, na América do Norte e na Austrália e Nova Zelândia desde o início do século 

XX. Mas, na média mundial, a Taxa de Fecundidade Total (TFT) era alta e estava em 

torno de 5 filhos por mulher na década de 1950. No Brasil, a TFT estava acima de 6 

filhos por mulher na década de 1950. A transição da fecundidade (passagem de altas 

para baixas taxas de fecundidade) teve início na segunda metade da década de 1960, 

tanto no Brasil como na média mundial. Até o quinquênio 1980-85, o Brasil, com TFT 

de 3,8 filhos por mulher, tinha uma fecundidade mais alta do que a média mundial, 

com 3,6 filhos por mulher. A partir do quinquênio 1985-90, o Brasil (com TFT de 3,1 

filhos) passou a ter taxas de fecundidade abaixo da média mundial (TFT de 3,4 filhos). 

 
O Brasil passou a ter uma TFT abaixo da taxa de reposição (2,1 filhos por mulher é  o 

número que permitir estabilizar a população no longo prazo) no quinquênio 2005- 10, 

com uma taxa de 1,9 filhos por mulher. Na projeção média da ONU, a taxa de 

fecundidade brasileira deve cair até o mínimo de 1,6 filhos por mulher na década de 

2040 e depois subir ligeiramente para 1,7 filhos por mulher no final do século. Por 
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conta das baixas taxas de fecundidade, a população brasileira vai alcançar 229 

milhões de habitantes em 2045 e depois deve cair para 181 milhões de habitantes em 

2100. 

 
A Taxa de fecundidade, que corresponde ao número total de filhos nascidos divididos 

pela população de mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos), no Brasil é baixa e 

está em queda acelerada, as mulheres estão tendo menos filhos, principalmente as 

mais pobres e menos escolarizadas. Segundo a UNFPA (Fundo de Populações das 

Nações Unidas), o Brasil figura entre os países que apresenta queda acentuada da 

taxa de fecundidade, a taxa do país de 1,7 está abaixo do nível de reposição 

populacional, de 2,2. Essa diminuição do número de filhos foi observada em todas as 

regiões do país e extratos sociais, no entanto, a maior queda foi registrada na 

população mais pobre e menos escolarizada. Na faixa mais pobre e com menos 

escolaridade (de zero a quatro anos de estudo), a taxa de fecundidade caiu de 3,45 

para 2,9 filhos por mulher e na faixa com maior renda e maior escolaridade (a partir 

de 12 anos de estudo), a taxa de fecundidade também caiu, mas proporcionalmente 

menos - de 1,56 para 1,18. 

 
A região Norte apresenta taxa de 2,12; no Sudeste, é de 1,7, no Norte e Nordeste, a 

taxa caiu mais aceleradamente, sendo que no Nordeste passou de 2,68 em 2001 para 

1,96 em 2015, e no Norte caiu de 2,6 para 2,12. A TFT mundial, que está em 2,47 

filhos por mulher no quinquênio 2015-20, deve continuar caindo lentamente e  só deve 

alcançar o nível de reposição no final do atual século. Em consequência, a população 

mundial, que está em 7,7 bilhões de habitantes em 2019, vai continuar crescendo e 

deve alcançar a cifra de 10,9 bilhões de habitantes em 2100 (UN/Pop, 2019). 
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Figura 4 - Taxa de fecundidade total (TFT) para o Brasil e o mundo: 1950-2100 

 

 

 
Fonte: UN/Pop Division: World Population Prospects 2019 https://population.un.org/wpp2019/. 

 
 

O Brasil dispõe da sétima maior taxa de gravidez em adolescentes da América do Sul, 

empatando com Peru e Suriname, com índice de 65 gestações para cada 1 mil 

meninas entre 15 e 19 anos, onde um em cada cinco bebês que nascem no país é 

filho de mãe adolescente. Entre elas, de cada cinco, três não trabalham nem estudam; 

sete em cada dez são afrodescendentes e cerca de metade mora na região Nordeste. 

 
A expectativa é de que população brasileira se estabilize a partir de 2045, se for 

mantida essa tendência de queda da fecundidade, abaixo do nível de reposição, 

sendo que essa ainda não é uma preocupação do Brasil, mas sim de alguns países 

asiáticos e do Norte da Europa. O país com a maior taxa de fecundidade é a Somália, 

com 6,1, e o com a menor, Portugal, com 1,2. 

 
O número de nascimentos anuais no mundo, que estava em torno de 100 milhões  na 

década de 1950, subiu para 140 milhões no quinquênio 1985-90, caiu ligeiramente em 

seguida e voltou para a casa dos 140 milhões no quinquênio 2010- 

15. Este número vai ficar mais ou menos constante até a década de 2050 e deve 

chegar a 126 milhões no final do século. 

https://population.un.org/wpp2019/
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Figura 5 - Número anual de nascimentos no mundo (em milhões): 1950-2100 

 

 

 
Fonte: UN/Pop Division: World Population Prospects 2019 https://population.un.org/wpp2019/. 

 

 

O número de nascimentos anuais no Brasil era de 2,5 milhões em 1950 e subiu até  o 

pico de 4 milhões no quinquênio 1980-85. A partir daí o número de nascimento no 

Brasil apresenta uma queda acentuada. A partir do quinquênio 2010-15, o número de 

nascimentos ficou abaixo de 3 milhões, deve chegar a 2,5 milhões em 2025-30 (o 

mesmo nível de meados do século passado). A partir de 2055-60 o número de 

nascimentos anuais no Brasil deve ficar abaixo de 2 milhões e ficar em 1,5 milhão no 

final do século. 

 
Figura 6 - Número anual de nascimentos no Brasil (em milhões): 1950-2100 

 

 

Fonte: 

UN/Pop Division: World Population Prospects 2019 https://population.un.org/wpp2019/. 

 
 

Nota-se que a transição da fecundidade no Brasil ocorre de maneira muito mais rápida 

do que a média mundial. Entre os fatores que explicam estas rápidas quedas da 

fecundidade estão a urbanização, os avanços na educação, o aumento da renda 

https://population.un.org/wpp2019/
https://population.un.org/wpp2019/
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e do padrão de consumo no longo prazo, a entrada da mulher no mercado de trabalho 

e a reversão do fluxo intergeracional de riqueza nas famílias. 

 
O fato é que o Brasil já tem uma dinâmica demográfica mais próxima dos países 

desenvolvidos do que dos países de renda média e baixa. Como o país está avançado 

na transição demográfica, vai passar também por uma transição na estrutura etária e 

terá um processo acelerado de envelhecimento populacional. O Brasil do século XXI 

será totalmente diferente, em termos demográficos, do que nos 500 anos anteriores. 

 
2.1.3 A transição demográfica 

 
 

O Envelhecimento populacional traz consigo diversos desafios, sendo um deles o 

equilíbrio do setor de saúde. Sabe-se que quanto mais a população envelhece, maior 

é a busca por serviços de saúde (MAYHEW, 2000; DANG et al, 2001; ANTOLIN et al, 

2001), consequentemente há uma elevação também nos custos com saúde. A saúde 

suplementar já enfrenta esse desafio, uma vez que algumas modalidades de planos 

de saúde já estão experimentando esses efeitos devido a um perfil de carteira mais 

idosa. 

 
O envelhecimento populacional no Brasil tem ocorrido de forma acelerada, trazendo 

um desafio para todo o sistema de saúde (BEAR et al, 2015). A saúde suplementar 

atende atualmente cerca de 25% da população brasileira e seu perfil etário é mais 

envelhecido que o da população em geral (IESS, 2013). Com isso, os efeitos do 

envelhecimento tendem a ser experimentados primeiro nesse setor. A saúde 

suplementar é composta por diferentes modalidades, que estão em diferentes fases 

do processo de envelhecimento populacional. Com isso, torna-se possível comparar 

os impactos do envelhecimento, em um cenário de oferta de tecnologia regulada pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

 
O aumento da expectativa de vida ao nascer pode ser comemorado, pois significa 

avanço e conquista. Entretanto, no caso do Brasil e de muitos outros países que ainda 

não fizeram uma reforma consistente nos sistemas de saúde, viver mais também traz 

elevação do gasto para custeio da saúde da população, cuja demanda 
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de uma população envelhecida por serviços de saúde será cada vez maior e por mais 

tempo (KIRK, 1996). Ao se somar longevidade às DCNT, chega-se a um elevado e 

crescente custo de manutenção da saúde nas etapas finais da vida, muito acima do 

que deveria ser e do que pode ser suportado do ponto de vista econômico e financeiro 

(GAGE, 2005). 

 
A longevidade, por si só, é um excelente indicador e sinônimo de desenvolvimento 

humano, porém, quando associada ao simples “viver mais” e sob a influência de 

elevada carga de DCNT, cria uma condição insustentável aos sistemas de saúde, em 

qualquer parte do mundo. Não há recursos disponíveis ao custeio de tal carga de 

doença como reflexo da falta de cuidado de indivíduos e de populações nas etapas 

anteriores da vida. As pessoas passaram a alcançar idade mais avançada sem 

adequado cuidado prévio e não conseguem, desta forma, desfrutar de qualidade de 

vida, principalmente, nas idades mais avançadas, o que gera uma relação de 

dependência dos serviços de saúde para manter a vida, às vezes, artificialmente e 

completamente sustentada pela tecnologia (SCHOOLING, LAW, TIN & LEUNG, 

2010). 

 
A população com mais de sessenta anos de idade dobrará no país em pouco mais de 

duas décadas, o que significa forte pressão não somente em termos de demandas 

sociais e previdenciárias, com enorme repercussão na economia brasileira. 

Fundamentalmente, repercutirá em aumento da demanda por serviços de saúde, num 

sistema público já bastante exaurido. 

 
No tocante ao segmento suplementar, a situação poderá se tornar pior, pois os 

indivíduos tendem a procurar por um plano de saúde com idade mais avançada, o que 

gerará enorme desequilíbrio entre receita e despesa para manutenção da saúde, cada 

vez por mais tempo, sem que os recursos tenham sido provisionados adequadamente. 

 
A associação entre população e desenvolvimento se faz presente nas análises de 

cunho econômico e, por conseguinte, indissociável da apreciação do panorama do 

desenvolvimento da saúde de qualquer nação, em função da relação entre  economia 

e saúde (ALVES, 2006). Este fenômeno é denominado Transição 
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Demográfica (TD), quando, no Século XX, a expectativa de vida média da população 

mundial dobrou em dez décadas passando de cerca 30 anos, em 1900, para mais de 

60 anos, em 2000. 

 
Nunca na história da humanidade houve uma melhora tão significativa nas condições 

de saúde como a observada nessa época, assim como se torna pouco provável que 

possa dobrar novamente a expectativa de vida em apenas um século (ALVES, 2006). 

 
Um segundo fenômeno ocorrido na segunda metade da década de 1980 foi 

caracterizado como sendo a Segunda Transição Demográfica, a partir da taxa de 

fecundidade abaixo do nível de reposição e crescimento da imigração. Ao mesmo 

tempo, a continuidade da queda da taxa de fecundidade trouxe uma preocupação que 

se traduz em mudanças qualitativas e quantitativas na população no longo prazo: não 

somente a população entra em processo de envelhecimento, mas, também, diminui a 

parcela economicamente ativa, o que traz reflexos profundos na economia e pode 

afetar a sustentação dos sistemas de saúde. A combinação da manutenção de 

baixíssima taxa de fecundidade com alta imigração internacional tem sido denominada 

atualmente como a Terceira Transição Demográfica, cujos reflexos são demonstrados 

nas alterações da composição étnica e mudanças culturais nas sociedades (ALVES, 

2006; CANNING, 2011). 

 
No Brasil, observam-se as três transições demográficas simultaneamente em função 

de grandes diversidades e disparidades regionais. Atualmente, a projeção 

demográfica aponta para um decréscimo da população jovem e da população 

economicamente ativa, sendo que a população acima de 60 anos tende a dobrar em 

pouco mais de duas décadas. Tal situação reflete essa intensa transformação em 

termos demográficos que vem ocorrendo no país e que traz impactos importantes para 

a área da saúde, uma vez que os idosos tendem a acumular eventos e agravos de 

forma crônica, o que os leva a necessitar de um volume crescente de recursos e por 

um período de tempo também cada vez maior. 

 
Como resposta, os sistemas de saúde iniciaram estudos para atualização de cálculos 

atuariais e adequações das contribuições, numa tentativa de evitar que se 
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comprometa o acesso e a qualidade da atenção, em virtude da falta de recursos. 

 
 

Da mesma forma, ao se comparar a pirâmide etária absoluta de 2010 com a projetada 

para 2030, constata-se pouca variação de uma para a outra; porém, em relação ao 

topo das mesmas, que demonstra o aumento da expectativa de vida ao nascer e 

envelhecimento da população, a variação alcança mais de 200%. Mesmo com taxa de 

fecundidade de apenas 1,8 (número de filhos/ mulheres em idade fértil), a população 

brasileira crescerá 90 milhões de pessoas até 2050, a razão de cerca de 18 milhões 

de habitantes por década com expressivo aumento de idosos, o que condiciona tanto 

as políticas públicas quanto o planejamento dos sistemas de saúde (BRITO, 2007). 

 
Certamente, o impacto disso no equilíbrio econômico-financeiro do Sistema Unimed é 

enorme e o colapso iminente, pois a população de usuários com mais de 60 anos já 

representa, em média, cerca de 20% dos indivíduos, o que já pode ser considerado 

alarmante por ultrapassar o percentual de 15% (ANS, 2009). À medida que cresce a 

população de idosos, o gasto com assistência tende a aumentar numa proporção 

muito maior do que a possibilidade de custeio, o que afeta os resultados obtidos, tanto 

em saúde quanto em qualidade de vida dos beneficiários. 

 
Ao se observar a pirâmide etária absoluta da saúde suplementar, percebe-se distorção 

ainda maior no tocante às faixas correspondentes às idades acima de 60 anos. Existe 

uma tendência por parte da população a buscar a cobertura de um Plano de Saúde 

somente na idade adulta, quando as doenças se avolumam e o custo com saúde 

aumenta exponencialmente. 

 
Aumenta a longevidade sem adequada “reserva de saúde”, gerando uma relação de 

dependência de recursos altamente complexos e de alto custo para manter a vida. 

A histórica e crônica falta de acesso aos serviços públicos de saúde agravar-se-á no 

país, pois a transição demográfica ocorrerá em pouco mais de duas décadas, 

fenômeno que ocorreu em diversos países ao longo de sete, oito ou mais décadas. 

Isso significa dizer que, se a sociedade brasileira já vem sofrendo pela carência de 

infraestrutura e deficiente qualidade dos serviços de saúde pública, a situação poderá 

se tornar caótica em menos de duas décadas. 
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Estima-se que a população idosa no Brasil mais do que duplique passando de 30 

milhões em 2016 (14%) para 65 milhões em 2050 (29%), o que significa forte pressão 

em termos sociais e previdenciários, com enorme repercussão na economia brasileira, 

refletindo em aumento da demanda por serviços de saúde. Na saúde suplementar, a 

situação tende a se agravar, procurada por indivíduos com idade mais avançada e 

que ingressam nos planos de saúde somente na idade adulta, o que gera enorme 

desequilíbrio entre receita e despesa com manutenção da saúde, sem recursos 

provisionados, impactados num contexto regulatório enviesado à custa de uma 

legislação motivada e emanada com base nos interesses dos órgãos governamentais. 

 
Na figura 7, observamos a dinâmica do tempo decorrido para a população total dos 

países passarem de 10% para 20% em número de idosos: 

 
 

Figura 7 - Transição demográfica de rápida evolução 

 
Fonte: Pieroni, 2018 com base em OMS (2015). 
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Figura 8 - Perfil demográfico e projeção ( 2010, 2030, 2050) 

 

 
Fonte: População IBGE/DATASUS/2012. 

 

A população idosa corresponde a 13,7% dos beneficiários de planos de saúde com 

assistência médica. Entre as beneficiárias, 15,3% são idosas, enquanto 11,9% dos 

beneficiários do sexo masculino são idosos (ANS, 2018). Na figura 9, observamos a 

pirâmide etária da população brasileira e dos beneficiários de planos de saúde 

suplementar no Brasil, em 2018. 

 
Figura 9 - Pirâmide da estrutura etária da população brasileira (2012) e dos beneficiários de planos 

privados de assistência médica (junho /2018) 

 
 
 

Fonte: População IBGE/DATASUS/2012. 
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2.1.4 A regulação do setor pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) 

 
Segundo dados da ANS, o número de beneficiários de planos privados de assistência 

médica, que vinha apresentando queda desde o final de 2014, ano em que atingiu seu 

patamar mais alto de clientes (50,43 milhões), voltou a crescer possivelmente 

impulsionado pela melhora no mercado de trabalho. De acordo com dados da ANS, o 

número de beneficiários em dezembro de 2018 foi de 47,38 milhões, aumento de 

cerca de 200 mil beneficiários na comparação com o ano anterior. Entre dezembro de 

2014 e dezembro de 2018, a participação do número de beneficiários de planos 

coletivos empresariais aumentou de 66,27% para 67,00%. Já os planos coletivos por 

adesão se mantiveram estáveis (ANS, 2018). Dessa forma, cerca de 80% dos 

beneficiários possuíam planos coletivos no final de 2018. 

 
Por outro lado, os planos individuais caíram de 19,62% para 19,19% no mesmo 

período de análise, sendo que em 2018 o teto para reajuste autorizado pela ANS para 

esse tipo de contrato foi de 10%. Quando considerado o número de beneficiários por 

faixa etária, nota-se que a população entre 30 a 44 anos responde pela maior parte 

do mercado de saúde suplementar, aumentando sua participação de 27,62% em 

dezembro de 2014 para 28,65% no mesmo período de 2018. Pode- se observar 

também incremento da participação nas faixas etárias entre 45 a 59 anos, 60 a 74 

anos e 80 anos ou mais (ANS, 2018). 

 
Justamente nas faixas etárias mais avançadas é que a taxa de cobertura de 

beneficiários de planos médico-hospitalares (percentual da população coberta por 

planos privados) é maior, chegando a 38,60% na população com 80 anos ou mais em 

2018. Observa-se também alto percentual na faixa etária de 30 a 39 anos (33,60% em 

2018), estimulado principalmente pela melhora no mercado de trabalho e pelo 

crescimento de planos coletivos empresariais. No total, a taxa de cobertura é de 

24,40%. Nota-se concentração do número de beneficiários em idade ativa entre 30 a 

44 anos. 

 
Em relação à distribuição dos planos de saúde de acordo com a modalidade, houve 

mudanças nos últimos anos, sendo que as operadoras passaram a ser classificadas 
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nas seguintes modalidades: administradora, autogestão, cooperativa médica, 

cooperativa odontológica, filantropia, medicina de grupo, odontologia de grupo ou 

seguradora especializada em saúde. A medicina de grupo foi a única modalidade que 

ganhou participação no mercado, passando de 34,36% em dezembro de 2014 para 

38,73% em dezembro de 2018. As outras modalidades (cooperativa médica, 

seguradora, autogestão e filantropia) apresentaram queda de participação no período 

(ANS, 2018). 

 
Para a ANS, ocorre uma tendência de concentração do setor de planos de saúde. O 

número de operadoras médicas- hospitalares com beneficiários, que era de 1.135 em 

2008, passou para 749 em 2018. 

 
As receitas de contraprestações, que encerraram 2017 em R$ 176,04 bilhões (alta de 

11,06% em relação a 2016), já chegaram a R$ 142,91 bilhões no terceiro trimestre de 

2018. As despesas assistenciais, por outro lado, atingiram R$ 149,05 bilhões em 2017 

(alta de 9,88%) e passaram a R$ 120,06 bilhões até o terceiro trimestre de 2018. Com 

isso, a taxa de sinistralidade, que é o índice de despesas assistenciais ou despesas 

médicas que demonstra a relação entre as despesas assistenciais e o total de receitas 

com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas) foi de 84,67% em 2017, 

passou a 84,01% até o terceiro trimestre de 2018 (ANS, 2018). 

 
Segundo o Mapa Assistencial da Saúde Suplementar 2018, publicado pela ANS em 

Julho de 2019, os dados referentes à produção dos serviços assistenciais informados 

pelas operadoras de planos de assistência à saúde, o número de consultas médicas 

foi de 274.354.711 em 2018, sendo 5,8 consultas  por beneficiário, englobando as 

consultas médicas em regime ambulatorial, de caráter eletivo e de urgência ou 

emergência em pronto socorro, sendo de 5,9 consultas por beneficiário do Sistema 

Unimed e 20% delas realizadas em Prontos Socorros, gerando em media 02 terapias 

(métodos de tratamento, em regime ambulatorial, de caráter eletivo, urgência ou 

emergência, incluindo honorários profissionais, medicamentos, materiais e taxas) por 

beneficiário e exames que compreende o total de procedimentos de auxílio 

diagnóstico utilizados para complementar a avaliação do estado de saúde dos 

beneficiários da saúde suplementar, exemplos a tomografia 
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computadorizada, que foi de 7.386.876 em 2018, sendo 158 exames/1000 

beneficiários, e a ressonância magnética, que foi de 7.904.467, sendo de 169/1000 

beneficiários. Internações hospitalares foram 8.110.557, sendo de 179/1000 

beneficiários na Saúde Suplementar e no Sistema Unimed foram de 187/1000 

beneficiários. 

 
A ANS, alinhada aos interesses governamentais e à grande quantidade de normativas 

(2.237 resoluções operacionais de medidas interventivas desde 2000 até os dias 

atuais) em detrimento às ações estruturantes para melhor regular as Operadoras de 

Planos de Saúde (OPS), impõe limitações quanto à possibilidade de adequação das 

mensalidades de cada plano, cujo cálculo atuarial ainda tem na faixa etária o principal 

ponto de referência. Em um modelo de atenção à saúde que privilegia a produção de 

procedimentos atrelados à doença, denominado fee-for- service (pagamento por 

serviço), em que o valor médio da mensalidade (ticket) permanece baixo para custear 

despesas com saúde justamente nas faixas etárias em que os gastos nos últimos anos 

de vida podem ser muito maiores do que as contribuições. Fica evidente a dificuldade 

para se prestar o cuidado contínuo nas OPS que já possuem mais de 20% do total de 

usuários com idade acima de sessenta anos. Nota-se o aumento do rol de cobertura, 

aumento também da utilização de novas tecnologias e a consequente elevação dos 

preços de órteses, próteses e materiais especiais (OPME). A inflação na área da 

saúde vem superando em duas a três vezes os índices de reajuste. Ocorreu também 

a “judicialização” da assistência, as autorizações de procedimentos experimentais e 

alternativos, sem qualquer comprovação científica e sem amparo contratual, 

apontando para um cenário sombrio quanto ao equilíbrio econômico-financeiro dos 

sistemas de saúde. Assim o ganho em escala necessita urgentemente alcançar 

melhores índices na prestação de serviços de saúde, de forma muito mais completa, 

principalmente nas trocas entre as Singulares, num processo denominado de 

intercâmbio, que permite a prestação mútua de serviços entre as Cooperativas, a partir 

da cobrança por tabela própria e em regime de câmara de compensação. 
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2.1.5 Os avanços da ciência e da medicina e a transição tecnológica 

 
 

A intensa incorporação tecnológica nos procedimentos médicos e paramédicos traz 

avanços relevantes, porém, provoca elevação dos custos de atendimento, sem a 

possibilidade de provisão de recursos, isto gera uma lógica perversa, em que os 

sentidos dos médicos vêm sendo substituídos pelos sensores dos aparelhos, 

avançando o tecnicismo em detrimento do acolhimento e do humanismo. Outro 

aspecto que demanda atenção é o fato de a inserção tecnológica na saúde ser do tipo 

não substitutivo e com custo sempre crescente, tanto para o novo componente quanto 

para o anterior. Curiosamente, não se encontra paralelo em nenhum outro segmento 

da indústria. 

 
Como dito acima, vive-se atualmente o avanço do tecnicismo em detrimento ao 

acolhimento e ao humanismo. O impacto disso é devastador, pois, de um lado, há um 

forte apelo à geração de ganho financeiro a partir da utilização de máquinas, 

medicamentos e de procedimentos altamente especializados (transição tecnológica) 

associados aos interesses de fortes grupos econômicos; de outro, um tímido estímulo 

à promoção da saúde nas populações, assim como insuficientes políticas de 

prevenção de riscos e doenças evitáveis, num desperdício de oportunidades, visto que 

as DCNT estão associadas, em sua maior parte, a fatores de risco comportamentais 

modificáveis. A situação fica ainda mais crítica quando o sistema de saúde, a exemplo 

da Unimed, possui baixo escore para a Atenção Primária à Saúde, o que leva ao 

deslocamento da demanda para a atenção secundária, especializada, com foco na 

tecnologia e, logo a seguir, para as intervenções da atenção hospitalar (terciária), com 

enorme ganho financeiro tanto na atenção secundária quanto terciária, com as 

condições de saúde que não são manejadas adequadamente na APS, numa lógica 

insustentável pelo alto custo que representa ao sistema de saúde. Da mesma forma, 

as políticas governamentais de muitos países parecem ainda estar dissociadas e 

alheias a esse contexto (PETTITT et al., 2016). 

 
O caráter não substitutivo das tecnologias na área da saúde faz com que os métodos 

antigos subsistam e continuem a ser empregados da mesma forma ou ainda com mais 

ênfase, o que eleva assustadoramente o custo. Nessa esteira, um 
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forte apelo para utilização de um novo equipamento pode gerar uma alta demanda 

comercial, em prol do ponto de equilíbrio e para rápido retorno financeiro; porém, ante 

a débil formação dos profissionais da saúde, inexistência de critérios científicos 

robustos, disparidade de protocolos em muitos serviços e fragilidade na postura  ética 

dos profissionais da saúde, a utilização de um determinado método novo poderá estar 

sendo também impulsionada inexoravelmente por aspectos que não trazem 

resultados à saúde (BUSS, 2003). Ao mesmo tempo, emergem das sociedades novas 

abordagens e intervenções do tipo rastreamento populacional, que nem sempre estão 

alinhadas com as melhores evidências e, muitas vezes, levam ao over diagnóstico e 

políticas que incentivam o uso de máquinas colocadas a serviço da busca pela 

doença, a partir do diagnóstico precoce, esquecendo-se do indivíduo. 

 
A sociedade, desconhecendo a ciência e motivada por uma cultura equivocada de 

valor agregado em saúde, mantém a necessidade de se buscar incansavelmente e 

desenfreadamente novas tecnologias, tendo o medo do sinistro como pano  de fundo. 

Essa combinação se constitui em constante ameaça à postura comedida que possa 

ter um médico na APS, pois o paciente vem assumindo comportamento exigente, 

confundindo acesso à saúde com possibilidade de utilização de máquinas, que não 

são isentas de danos, além de terem alto custo (PETTITT et al., 2016). 

Na maior parte das vezes, a prática de utilização isolada de tecnologia para 

rastreamento não muda a curva de distribuição da doença na população e sequer 

altera a mortalidade (ROSE, 2010). No entanto, cumpre o interesse de gerar alta 

produção de procedimentos, o que termina por elevar ainda mais o custo da 

assistência. Ao mesmo tempo, a utilização de novas tecnologias traz avanços em 

tratamentos e resultados, capazes de prolongar a vida, mas a um  custo insustentável 

(TAN & ONG, 2002; PAREDES, 2018). 

 
O impacto da tecnologia no custo da saúde é enorme e, quando atrelado a um modelo 

assistencial movido por doença, por demanda e pela remuneração da cadeia por 

produção, determina uma situação que vem assombrando a  sustentabilidade dos 

sistemas de saúde. A exagerada especialização da medicina exige cada vez mais 

métodos sofisticados, seja para diagnóstico (equipamentos de alto custo) ou 

terapêutica (medicamentos caríssimos), além da crescente utilização excessiva de 
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órteses, próteses e materiais especiais, sem contar que boa parte das vezes também 

tal utilização também se dá de forma acrítica. Este tema é recorrente e afeta o 

equilíbrio econômico-financeiro da OPS, sendo que esta discussão é fundamental na 

avaliação da economia em saúde, além de indispensável no âmbito do poder 

judiciário. Neste contexto, muitas vezes, há discussões intermináveis sem que haja a 

compreensão do todo, o que leva a decisões parciais amparando práticas pouco 

profissionais e com nítido viés, ainda que a intenção seja a de preservar a fragilidade 

do paciente frente ao poder econômico das empresas do setor. 

 
Observa-se que as escolas de medicina não vêm conseguindo alterar o rumo da 

formação dos profissionais, que cada vez mais valorizam o acesso à tecnologia em 

detrimento da relação médico-paciente: o tecnicismo ocupando o espaço do 

humanismo, provocando uma elevação exponencial dos custos assistenciais sem que 

se tenham resultados adequados, uma vez que há predominância de DCNT, cuja 

abordagem requer uma atenção integral ao indivíduo e não apenas ao evento agudo 

da doença. Nesse conturbado contexto, ressurge a figura do médico generalista, que 

consegue estabelecer melhor equilíbrio entre a expectativa do paciente e a 

necessidade do exame, visto que trabalha usualmente com base numa sólida relação 

com seus clientes. 

 
De qualquer forma, os avanços tecnológicos, ainda que elevem o custo em saúde, 

trazem benefícios inequívocos, mas necessitam cercar-se de robustos argumentos 

alinhados à ética. Ao se somar as diferentes transições à inserção de tecnologia em 

saúde, percebe-se que profundas mudanças se fazem necessárias, pois a 

sustentabilidade dos sistemas de saúde passou a estar ameaçada por conta do 

constante aumento da sinistralidade (ANS, 2009). 

 
Há que se mudar o modelo de atenção à saúde para que um novo desenho possa 

trazer melhores resultados, a reestruturação dos sistemas de saúde é urgente, pois 

há fortes apelos de outros segmentos da sociedade que podem se tornar norteadores 

da cultura que determina a expectativa da população, em detrimento à real 

necessidade do cuidado. Cada vez mais a ciência se vê pressionada e utilizada em 

prol da estética e da longevidade, que promovem alterações significativas entre  o 

consumo e a necessidade em saúde (STARFIELD, 2002; WEISS et al., 2015). Na 
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esteira das conquistas científicas, surgem a cada momento pesquisas que influenciam 

fortemente as escolhas da população, que se submete também aos grandes 

interesses corporativos (farmacêuticos, tecnológicos e de mídia), a exemplo os 

chamados super-remédios (THURING & MAHLKE, 2007). 

 
Há, ainda, no caso de muitos sistemas de saúde e, principalmente na Unimed, que se 

considerar a enorme lacuna deixada no registro clínico feito ainda em papel e, por 

conseguinte, sem qualquer possibilidade de compartilhamento da informação de 

maneira sistêmica, o que encarece ainda mais os processos, além de aumentar e 

mascarar o desperdício de recursos. Soma-se a isso, no atual modelo de atenção à 

saúde, a predominância de médicos especialistas, cujo perfil de abordagem se baseia 

na probabilidade de ocorrências mais graves. 

 
O sistema de saúde com baixa orientação pela Atenção Primária à Saúde faz com que 

condições simples sejam tratadas como sendo de alto risco pelos especialistas, muitas 

vezes pressionados por uma prática médica defensiva. O generalista, por sua vez, por 

bem conhecer o paciente e o compreender no seu adoecimento, à luz de uma 

abordagem que traz a prevenção de maneira intrínseca na abordagem individual, 

consegue ser mais assertivo no que lhe é mais comum. Também consegue melhor 

dimensionar a necessidade de cuidado especializado, encaminhando ao especialista 

(MENDES, 2012). 

 
Se não mudar a atual lógica, cada vez mais a tecnologia norteará a conduta dos 

profissionais de saúde, pois o modelo é mais tecnicista que humanista. Há excessivo 

foco na doença e inadequado manejo da saúde, a partir da compreensão de seus 

determinantes, condicionantes e fatores de risco, que, em sua maioria, são 

comportamentais, modificáveis e atrelados à gênese de DCNT (ROSE, 2010), com 

forte apelo à geração de ganho financeiro pela utilização de máquinas associadas aos 

interesses de fortes grupos econômicos; de outro, tímido estímulo à promoção da 

saúde, assim como insuficientes políticas de prevenção de riscos e doenças evitáveis, 

já que se associam a fatores de risco comportamentais modificáveis. 
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2.1.6 A transição nutricional 

 
 

Os efeitos negativos da globalização, da urbanização rápida e da vida sedentária 

resultaram em mudanças substanciais na alimentação, percebe-se nitidamente a 

crescente oferta de alimentos industrializados (com alto teor de gorduras, açúcares e 

sódio), facilidade de acesso a alimentos excessivamente calóricos e baratos. Essa 

condição termina por afetar, em especial, as famílias de baixa renda. Soma-se a isso 

o sedentarismo, ocasionado pela redução generalizada da atividade física (RIDDER, 

KROESE, EVERS, ADRIAUSE & GILLEBAART, 2017). 

 
A alimentação com alto teor calórico e do marketing que estimula o uso de tabaco e 

álcool são os fatores que refletem no aumento da carga de DCNT no Brasil (MALTA, 

2014). O excesso de peso é o quinto principal fator de risco para DCNT que mais leva 

à morte em todo o mundo. Em estudos epidemiológicos, o diagnóstico do estado 

nutricional de adultos é feito a partir do índice de massa corporal (IMC), obtido pela 

divisão do peso, medido em quilogramas, pela altura ao quadrado, medida em metros 

(kg/m2) (WHO, 2000). O excesso de peso é diagnosticado quando o IMC alcança valor 

igual ou superior a 25 kg/m2, enquanto a obesidade é diagnosticada com valor de IMC 

igual ou superior a 30 kg/m2. 

 
Anualmente, cerca de 2,8 milhões de adultos vêm a óbito devido a fatores ligados ao 

excesso de peso. Além disso, 44 % da carga total de casos de diabetes, 23% de 

doença isquêmica do coração e entre 7% e 41% da carga de alguns tipos de câncer 

são atribuídos ao excesso de peso (DUNCAN, 2012). A frequência de excesso de 

peso abrange mais da metade da população e tende a aumentar com a idade, até os 

54 anos, e com o aumento da escolaridade, sendo proporcionalmente maior entre as 

mulheres e mais frequentemente relacionado a fatores de risco que desencadeiam tal 

condição, como atividade física insuficiente e alimentação inadequada. 

 
Em termos de custos diretos na assistência à saúde, infere-se que a obesidade possa 

representar cerca de 7% do total, sendo que, quando associados aos gastos 

decorrentes dos problemas gerados pelo sedentarismo, a proporção se torna ainda 

maior (ANS, 2009). Cabe ressaltar que, em função da transição nutricional, a 

obesidade na população brasileira está se tornando mais frequente que a 
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desnutrição infantil (BRASIL, 2009). 

 
 

A obesidade é uma doença crônica que envolve fatores sociais, comportamentais, 

ambientais, culturais, psicológicos, metabólicos e genéticos, caracterizando-se pelo 

acúmulo de gordura corporal resultante do excesso de consumo de calorias e/ou 

inatividade física, sendo que os fatores que levam o indivíduo ao balanço energético 

positivo variam de pessoa a pessoa (OMS, 2005). 

 
Ao longo dos últimos 30 anos, o Brasil deixou para trás índices históricos de 

desnutrição para ocupar lugar de destaque no ranking mundial da obesidade, cuja 

incidência dobrou em todo o planeta nesse mesmo período. Dados do IBGE indicam 

que o sobrepeso já atinge 50% da população maior de 20 anos, aproximadamente 

65 milhões de pessoas. Como reflexo desse fenômeno com características de 

epidemia, o número de cirurgias bariátricas realizadas em hospitais vinculados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou quase 800% entre 2001 e 2010 (OPAS, 

2011). Em unidades particulares, o crescimento registrado na última década é menor, 

cerca de 300%, mas ainda assim não deixa de ser assustador. Ao mesmo tempo, o 

que chama a atenção é que, no extremo da obesidade, as condições mais críticas 

exigem cada vez mais recursos das operadoras de planos de saúde, pois o custeio de 

procedimentos voltados à obesidade mórbida cresce continuamente, à medida que 

essa condição tem sua prevalência aumentada. O número absoluto de procedimentos 

bariátricos na saúde suplementar supera em treze vezes o do SUS, deixando o país, 

com 64,4 mil cirurgias realizadas em 2015, atrás apenas dos Estados Unidos, onde 

300 mil intervenções são feitas anualmente. 

 
Por se tratar de uma condição crônica multifatorial em suas causas e fatores de risco, 

a obesidade necessita de uma abordagem que possa privilegiar o cuidado integral do 

paciente, o acompanhamento deste ao longo do tempo, além de uma adequada 

coordenação do cuidado entre as diversas especialidades que interagem com 

múltiplas intervenções para o adequado tratamento. O atual modelo de atenção à 

saúde, fragmentado e desarticulado, ainda aguarda que a doença adquira um elevado 

nível de comprometimento para que seja oferecida a assistência, predominantemente 

focada em procedimentos com utilização de tecnologia, o que eleva ainda mais os 

custos assistenciais. 
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Com o aumento da prevalência de sobrepeso e a incidência elevada da obesidade na 

população brasileira, observado de forma semelhante em muitos países onde houve 

melhoria dos indicadores econômicos, sociais e culturais, 10% de uma população com 

a maior carga de doença (sem cuidado preventivo) pode consumir perto de 60% ou 

mais dos recursos assistenciais (ANS, 2009). 

 
2.1.7 A sinistralidade 

 
 

Impacto da despesa com eventos de doença em relação à receita, que tende a 

aumentar muito acima da capacidade de custeio, em decorrência de resultados pouco 

expressivos obtidos com o atual modelo de atenção à saúde, assistencial, com ações 

curativas e com foco na atenção especializada e hospitalar, desarticulado, 

fragmentado, denominado “hospitalocêntrico” e voltado à média e alta complexidade. 

 
As despesas assistenciais per capita de operadoras de planos de saúde com exames, 

consultas, terapias, internações e serviços ambulatoriais de  beneficiários de planos 

médico-hospitalares voltaram a acelerar e encerraram 2018 com alta de 17,3%, de 

acordo com o Índice de Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH) do Instituto 

de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). 

 
A inflação em saúde medida pela variação dos Custos Médicos- Hospitalares – VCMH- 

IESS, foi 6 vezes mais alta que a inflação geral (IPCA-IBGE) em 2018, e seu aumento 

resulta de múltiplos fatores, entre eles o aumento da frequência de utilização e o 

aumento dos preços unitários de materiais, medicamentos, honorários, taxas e diárias,  

incorporação de novas tecnologias, o envelhecimento populacional  e a crescente 

judicialização que se observa tanto no setor público quanto na saúde suplementar, 

que é um poderoso promotor das despesas e acrescenta iniquidades, pois, em muitos 

casos, privilegia o individual à custa do coletivo. 

 
Entre 2008 e 2017, o número de demandas judiciais relativas à saúde registrou um 

aumento de 130%, o setor de saúde foi responsável por 498.715 processos de 

primeira instância, distribuídos em 17 tribunais de justiça estaduais, e 277.411 
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processos de segunda instância, distribuídos entre 15 tribunais de justiça estaduais, 

em que os principais assuntos discutidos nos processos em primeira instância são: 

“Plano de Saúde” (34,05%), “Seguro” (23,77%), “Saúde” (13,23%) e “Tratamento 

Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos” (8,76%). A incidência 

elevada de assuntos como “Plano de Saúde” e “Seguro” mostra a relevância das 

ações judiciais na esfera da saúde suplementar, afetando direta ou indiretamente as 

relações contratuais entre cerca de 50 milhões de beneficiários de planos de saúde, 

operadoras e prestadores de serviços de assistência à saúde com vultosos impactos 

financeiros (CNJ, 2019). 

 
Entre 2018 e 2017, os itens de despesas que mais cresceram foram as Terapias 

(exemplos: hemoterapia, litotripsia extracorpórea, quimioterapia, radiologia 

intervencionista, radioterapia, terapia renal etc.), com aumento de 31,3%, seguida de 

Serviços Ambulatoriais, com aumento de 19,7% (IESS, 2018). 

 
2.1.8 A medicina preventiva 

 
 

A medicina preventiva é uma prática bastante adotada na medicina que segue 

propondo novas estratégias, auxiliando tanto na promoção da saúde quanto na 

prevenção de riscos e doenças, e possui, também, o cuidado como eixo de 

reorientação do modelo de atenção à saúde. 

 
O termo 'prevenir' tem o significado de "preparar; chegar antes de; dispor de maneira 

que evite (dano, mal); impedir que se realize" (FERREIRA, 1986). A prevenção em 

saúde "exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural a 

fim de tornar improvável o progresso posterior da doença" (LEAVELL & CLARCK, 

1976). As ações preventivas definem-se como intervenções orientadas a evitar o 

surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas 

populações. 

 
A base do discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico moderno; seu 

objetivo é o controle da transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de 

doenças degenerativas ou outros agravos específicos. Os projetos de prevenção e 
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de educação em saúde estruturam-se mediante a divulgação de informação científica 

e de recomendações normativas de mudanças de hábitos. 

 
'Promover' tem o significado de dar impulso a; fomentar; originar; gerar (FERREIRA, 

1986). Promoção da saúde define-se, tradicionalmente, de maneira bem mais ampla 

que prevenção, pois se refere a medidas que "não se dirigem a uma determinada 

doença ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar gerais" 

(LEAVELL & CLARCK, 1976: 19). As estratégias de promoção enfatizam a 

transformação das condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura 

subjacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial 

(TERRIS, 1990). 

 
Promoção é um conceito tradicional, como um dos elementos do nível primário de 

atenção em medicina preventiva. Este conceito foi retomado e ganhou mais ênfase 

recentemente, especialmente no Canadá, EUA e países da Europa ocidental. A 

revalorização da promoção da saúde resgata, com um novo discurso, o pensamento 

médico social do século XIX, afirmando as relações entre saúde e condições de vida. 

Uma das motivações centrais dessa retomada foi à necessidade de controlar os custos 

desmedidamente crescentes da assistência médica, que não correspondem a 

resultados igualmente significativos. 

 
Tornou-se uma proposta governamental, nestes países, ampliar, para além de uma 

abordagem exclusivamente médica, o enfrentamento dos problemas de saúde, 

principalmente das doenças crônicas, em populações que tendem a se tornar 

proporcionalmente cada vez mais idosas (BUSS, 2000). A perspectiva conservadora 

da promoção da saúde reforça a tendência de diminuição das responsabilidades do 

Estado, delegando, progressivamente, aos sujeitos, a tarefa de tomarem conta de si 

mesmos (LUPTON, 1995; PETERSEN, 1997). 

 
Ao mesmo tempo, afirmam-se perspectivas progressistas que enfatizam outra 

dimensão do discurso da promoção da saúde, ressaltando a elaboração de políticas 

públicas intersetoriais, voltadas à melhoria da qualidade de vida das populações. 

Promover a saúde alcança, dessa maneira, uma abrangência muito maior do que a 

que circunscreve o campo específico da saúde, incluindo o ambiente em sentido 
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amplo, atravessando a perspectiva local e global, além de incorporar elementos 

físicos, psicológicos e sociais. 

 
2.1.9 Novo modelo para a saúde com base na atenção primária à saúde (APS) 

 
 

Proposta para o Sistema Unimed e consolidada na Europa há diversas décadas, o 

modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) tem sido uma ótima opção para a 

reestruturação dos sistemas de saúde, desde que estejam articulados em rede e com 

base nos princípios como acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do 

cuidado, articulados numa Rede de Atenção à Saúde - RAS (MENDES, 2011). O 

modelo articula com as modernas práticas de gestão e utiliza a epidemiologia clínica 

como ferramenta para melhor gerenciamento do risco em saúde. A APS como 

elemento central do sistema, possui como premissa a utilização da informação em 

saúde, o gerenciamento dos riscos e um sistema de Registro Eletrônico em Saúde 

(RES). 

 
2.1.10 A atenção integral à saúde (AIS) 

 
Trata-se de um conceito amplo que reflete uma estratégia frente à necessidade de 

concepção de um novo modelo para a saúde, tendo como um dos segmentos fortes a 

atenção primária e a ênfase na Medicina Preventiva, que se afirma como opção para 

reestruturação dos sistemas de saúde com base na atenção integral, articulando-se 

com as modernas práticas de gestão, utilizando a epidemiologia clínica como 

ferramenta e voltando-se à informação em saúde, a partir da vigilância, alicerçando-

se na promoção da saúde e na prevenção de riscos e doenças. 

 
O modelo assistencial de APS apresenta maior efetividade para o serviço de saúde, 

desde que esteja articulado em sua essência, isto é, com o uso dos atributos 

essenciais e derivados, pois estes se constituem para qualificar as ações de  Atenção 

Primária à Saúde. 

 
O indivíduo deve ser cuidado integralmente numa visão 360 graus, colocando a 

pessoa no centro de toda a atenção, independentemente do que sinta e de que 

enfermidade tenha, ou seja, cuidado estando enfermo ou até mesmo saudável. 
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Assim, abrangemos cuidados preventivos, que vão desde educar a todos sobre a 

melhor forma de cuidar da saúde, até o acompanhamento contínuo de um médico e 

equipe multidisciplinar, quando necessário, sempre baseado nos princípios da APS 

(atenção primária à saúde). 

 
Ao definir que um serviço de saúde é orientado pelo modelo de Atenção Primária é 

primordial a identificação da presença e da extensão dos quatro atributos essenciais: 

acessibilidade (primeiro contato), longitudinalidade do cuidado, integralidade 

biopsicossocial e coordenação do cuidado; e como atributos indiretos: cuidado 

centrado na orientação familiar, abordagem comunitária e competência cultural 

(OPAS, 2013; SUMAR; FAUSTO, 2014), aumentando seu poder de interação com os 

indivíduos e com a comunidade (BRASIL, 2010). 

 
A integralidade, como um dos atributos essenciais, é compreendida como um 

conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, como a promoção, prevenção, 

cura e reabilitação, adequadas ao contexto da APS, em todos os níveis da 

complexidade do sistema, o que inclui os encaminhamentos para especialidades 

médicas focais, hospitais, entre outros, em que deve se considerar no processo de 

saúde doença as dimensões biológicas, psicológicas, culturais e sociais. O cuidado 

integral em saúde ocorre a partir de combinações de tecnologias leves, leve duras e 

duras (BRASIL, 2010; WEILLER et al., 2014). 

 
Para que a assistência atenda a integralidade do cuidado há a necessidade de 

integração do plano de saúde a alguns serviços como, por exemplo, ações para a 

saúde bucal e seus tratamentos, imunização e a articulação do plano com os 

programas de atenção à saúde disponíveis para obter a participação dos pacientes 

que se encaixem na demanda. 

 
Contudo, ainda são necessários incentivos à participação e disseminação da prática 

entre os pacientes, pois dados demonstram que há um número relativamente baixo 

de participantes considerando os desafios e metas da política brasileira de  promoção 

de saúde (OGATA et al., 2013). Outro aspecto a ser considerado é a abrangência de 

atuação da própria operadora e sua rede credenciada, sendo indispensável a 

expansão da cobertura dos programas a fim de se obter a 
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disseminação, o que é favorável até mesmo para a sustentabilidade financeira do 

sistema (OGATA et al., 2013). A atenção integral, como discutido, é concretizada 

quando consegue analisar o indivíduo e o ambiente em que vive, isso inclui seu 

contexto familiar, com potencialidades para o cuidado e possíveis ameaças à saúde. 

A orientação familiar, ou atenção à saúde centrada na família, é um dos atributos 

derivados, e implica considerar a família como o sujeito da atenção, o que envolve o 

uso de ferramentas de abordagem familiar e se confrontar com recursos familiares 

limitados (BRASIL, 2010; REICHERT et al., 2016). 

 
A Unimed tem buscado atentar-se ao cuidado com grupos mais sensíveis, como 

exemplo os idosos, e tem investido em ações de promoção da saúde com foco na 

prevenção. Há disponíveis diversos serviços para atendimento às demandas dos 

pacientes, como ações em saúde, gerenciamento de casos e ainda programas de 

prevenção e promoção da saúde, entre eles podemos citar os que estão aprovados 

pela ANS, que são três programas com área de atuação na Saúde do Adulto e Idoso 

e um deles cadastrado na área de atuação da Saúde da Criança (ANS, 2017). 

 
Na integralidade do cuidado, o foco necessita ser prospectivo, diferentemente da 

abordagem assistencial, cuja abordagem é retrospectiva. A interseção entre essas 

abordagens dá sustentação aos estudos que apontam como solução as denominadas 

linhas de cuidado, que constituem modelos de atenção matriciais, integrando ações 

de promoção à saúde, vigilância, prevenção de riscos e doenças nos diversos níveis, 

assistência e reabilitação (ANS, 2009). 

 
O outro atributo derivado é a orientação comunitária, nele pressupõe o 

reconhecimento, por parte do serviço de saúde, das necessidades de saúde em 

função do contexto físico, econômico, social e cultural em que vivem identificados 

através de dados epidemiológicos e do contato direto com a sociedade, instituindo 

assim um planejamento e uma avaliação conjunta dos serviços (BRASIL, 2010; 

REICHERT et al., 2016). Necessidade de realizar uma busca ativa dos pacientes, 

estimular a participação ativa dos mesmos, apesar de poder gerar um aumento 

imediato no índice de utilização, isso no futuro significará maior reconhecimento da 

saúde de seus beneficiários, com foco não apenas em doenças, mas em promoção 
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e prevenção, o que permitirá melhor controle da saúde de pacientes atendidos pelo 

plano voltado para os moldes da APS. 

 
A competência cultural é a adaptação por parte da equipe e de profissionais de saúde 

às características culturais dos pacientes para facilitar a relação e a comunicação com 

a mesma (BRASIL, 2010). São atingidas mediante o reconhecimento de diferentes 

necessidades dos pacientes, suas características étnicas, raciais e culturais e 

apreendendo suas representações no processo saúde- doença. As equipes de saúde 

precisam ser capacitadas para identificar as múltiplas particularidades e necessidades 

dos pacientes que podem estar afastadas dos serviços devido suas peculiaridades 

culturais (MADUREIRA, 2015). 

 
A longitudinalidade e a orientação familiar são complexas ao se pensar em atingir sua 

total extensão, isto é, devido à restrição do sistema privado, não são todos que 

possuem acesso ao serviço, inclusive entre membros da mesma família, o que dificulta 

o alcance de toda a extensão desses atributos. Um dos principais pontos que devem 

ser trabalhados são as redes de atenção à saúde, algo mais complexo ao se tratar do 

âmbito privado, mas que, no caso da Unimed, seria possível ter mais acessibilidade 

ao se articular entre seus próprios serviços, visto que possui sua rede de Serviços 

Próprios, com assistência disponível em todos os níveis para o atendimento, sendo 

necessária uma estratégia de articulação desses serviços em redes de atendimento 

integrado. 

 
2.2 Indicadores de procedimentos e eventos assistenciais e gestão baseada 

em valor na cooperativa de trabalho médico 

 
Nesta seção serão abordados os diferentes aspectos dos indicadores assistenciais e 

a gestão baseada em valor da Cooperativa de Trabalho Médico, bem como as teorias 

empregadas para estimar a geração de valor: medidas de risco e retorno financeiro, o 

modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), a estrutura de capital, a 

abordagem de geração de valor pelo método de valor econômico agregado (EVA®) e, 

por fim, as peculiaridades dos aspectos do balanço e contabilidade das cooperativas. 
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2.2.1 Indicadores de procedimentos e eventos assistenciais na Cooperativa de 

Trabalho Médico 

 
O grande desafio da saúde suplementar é o controle dos custos médico-hospitalares 

ou, sob outra ótica, a redução dos desperdícios. Manter o setor sustentável para 

promover também a manutenção da suplementação da saúde é a preocupação das 

operadoras e principalmente da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 

 
A Variação do Custo Médico Hospitalar (VCMH/IESS) é uma medida da variação do 

custo médico-hospitalar per capita de operadoras de planos e seguros de saúde. O 

cálculo é feito para um conjunto de planos individuais (antigos e novos) de operadoras 

de abrangência nacional. O cálculo da VCMH apresentou para o período de 2018 uma 

amostra de 875,5 mil beneficiários. Essa metodologia é reconhecida 

internacionalmente e aplicada na construção de índices de variação de custo em 

saúde nos Estados Unidos, como o S&P Healthcare Economic Composite e Milliman 

Medical Index. Além disso, o índice VCMH/IESS considera uma ponderação por 

padrão de plano (básico, intermediário, superior e executivo), o que possibilita a 

mensuração mais exata da VCMH. Ou seja, se as vendas de um determinado padrão 

de plano crescer muito mais do que de outro padrão, isso pode resultar no cálculo 

agregado em VCMH maior ou menor do que o real, o que subestimaria ou 

superestimaria a VCMH. A variação do custo médico-hospitalar é resultado da 

combinação de frequência e preço dos serviços de saúde, resultando numa variação 

superior à soma da variação isolada desses fatores. A VCMH é calculada 

considerando-se o custo médio por exposto em um período de 12 meses (média 

móvel) em relação às despesas médias dos doze meses imediatamente anteriores. A 

média móvel expurga efeitos de sazonalidade. Entretanto, eventos que tenham 

acontecido em determinado mês acompanham o indicador durante 24 meses. 

 
A variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) foi de 17,3% para o período de 

12 meses, encerrado em dezembro de 2018. A VCMH se manteve superior à variação 

da inflação geral (IPCA), que foi de 3,7% para o mesmo período. Entre Dezembro de 

2017 e Dezembro de 2018, a VCMH/IESS apresentou uma tendência de alta, 

passando de 16,5% para 17,3%. Na figura 10 observamos a série histórica da variação 

do custo médico hospitalar apurado pelo Instituto de Estudos da Saúde 
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Suplementar e do Índice de Preço para o Consumidor, (IPCA) apurado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de Dezembro de 2008 a Dezembro de 

2018. 

 
Figura 10 - Série histórica da VCMH/IESS e IPCA/IBGE em variação de 12 meses 

Nota: A variação do IPCA é calculada utilizando-se o índice médio de doze meses relativamente aos 

12 meses anteriores 

 

 
Fonte: VCMH/ IESS, 2019. 

 

A contratação de planos de saúde coletivos empresariais é diretamente influenciada 

pelo mercado de trabalho com carteira assinada. Esse tipo de contratação de plano 

de saúde representou 66,9% do total no 4ºtri/18 (ANS Tabnet). Segundo o BACEN 

(2019), mesmo com o crescimento da atividade econômica, a economia opera com 

elevado nível de ociosidade, porém o Banco Central espera uma retomada do 

crescimento da inflação. A expectativa da inflação para 2019, 2020 e 2021, segundo 

o BACEN (2019), é em torno de 3,9%, 4,0%, e 3,75%, respectivamente. O processo 

de desaceleração da economia se refletiu na variação de custos médico- hospitalares, 

que passou de 16,5% em dez/17 para 17,3% em dez/18. Nesse período, a 

VCMH/IESS foi impulsionada principalmente pelos itens de despesas de Terapias e 

Outros Serviços Ambulatoriais (OSA). 

 
Com o aumento da variação dos custos médico-hospitalares dos planos individuais, 

há o aumento da preocupação com a sustentabilidade desse tipo de plano, 

principalmente num período de baixo crescimento econômico com lenta criação de 

emprego. Uma variável determinante e importante para aquisição de planos 
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individuais é o rendimento da população ocupada. O rendimento médio real 

apresentou no 4º trimestre de 2018 uma leve recuperação (0,4%) após um período de 

desaceleração do crescimento na comparação em 12 meses (BACEN, 2019). 

 
A variação de custos médico-hospitalares é composta principalmente pela variação 

dos custos de internações, que possui o maior peso no índice, pois elas compõem 

61% dos custos. A VCMH/IESS é composta ainda pelos seguintes procedimentos: 

Exames Complementares (12%), Consultas (9%), Terapias (11%) e Outros Serviços 

Ambulatoriais - OSA (6%). O item que apresentou maior VCMH foi Terapias (31,3%), 

seguido por Outros Serviços Ambulatoriais (OSA) (19,7%). Embora a Internação tenha 

o maior peso na composição, não foi a que mais cresceu, apresentando variação de 

16,5%. Consultas e Exames tiveram variação de 12,3% e 9,9%, respectivamente. Na 

figura 11 observamos a série histórica da variação do custo médico hospitalar de 

dezembro de 2017 a Dezembro de 2018, por item de despesa, a saber: consultas, 

exames, terapias, internações e outros serviços ambulatoriais. 

 

Figura 11 - Série histórica da VCMH/IESS por item de despesa 
 

 

 
Fonte: IESS, 2019. 

 

O Mapa Assistencial da Saúde Suplementar (ANS, 2019) trouxe dados agregados dos 

procedimentos e eventos assistenciais (tais como consultas, exames, terapias, 

internações e procedimentos odontológicos) realizados pelos beneficiários de planos 

de saúde e as respectivas despesas assistenciais líquidas registradas pelas 

operadoras em 2018. Os beneficiários de planos privados realizaram mais de 1,40 

bilhão de procedimentos assistenciais médico-hospitalares, aumento de 5,4% em 
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comparação com o ano anterior. Observa-se, na Tabela 2, que foram 216,4 milhões 

de consultas médicas ambulatoriais, 57,4 milhões de consultas em pronto-socorro, 

164,2 milhões de outros atendimentos ambulatoriais (o que inclui consultas e sessões 

com nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e 

outros procedimentos ambulatoriais), 861,5 milhões de exames complementares, 93,4 

milhões de terapias e 8,1 milhões de internações em 2018. Na comparação com o ano 

de 2017, houve aumento na quantidade de todos esses grandes grupos de 

assistência, principalmente no número de Terapias (crescimento de 21,0%). 

 
Tabela 2 - Quantidade de procedimentos assistenciais prestados na Saúde Suplementar e número 

médio de procedimentos por beneficiário médico-hospitalar. Brasil, 2017 e 2018 

 
Grande Grupo de 

Assistência 

Quantidade de 

Procedimentos 

Variação % 

2016/2017 

Número Médio de 

Procedimentos/Beneficiários 

 2017 2018  2017 2018 

Consultas Médicas 270.304.926 274.354.711 1,5 5,7 5,8 

Consultas Médicas 

Ambulatoriais 

214.317.411 216.425.239 1,0 4,5 4,6 

Consultas Médicas 

em Pronto Socorro 

55.270.654 57.365.898 3,8 1,2 1,2 

Outros Atendimentos 

Ambulatoriais 

156.998.329 164.237.557 4,6 3,3 3,5 

Exames 

Complementares 

816.903.529 861.460.048 5,5 17,3 18,2 

Terapias 77.216.239 93.412.601 21,0 1,6 2,0 

Internações 7.977.131 8.110.557 1,7 16,9 17,2 

Total 1.329.400.154 1.401.575.474 5,4 28,1 29,7 

Fonte: SIP/ANS/MS – 04/2019 e SIB/ANS/MS - 05/2019. Elaboração: IESS. Dados extraídos dia: 

11/07/2019. 

 

Ao dividir os grupos de assistência pelo número de beneficiários, verificam-se, na 

tabela 3, que em 2018 cada beneficiário realizou, em média, 4,6 consultas 

ambulatoriais, 1,2 consulta em pronto-socorro, 3,5 de outros atendimentos 

ambulatoriais, 18,2 exames e 2,0 terapias. A taxa de internação na saúde 

suplementar, nesse mesmo ano, foi de 17,2%. Ao comparar com o ano anterior, houve 

aumento no número médio de procedimentos por beneficiário de todos esses grandes 

grupos de assistência, exceto de consultas médicas em pronto-socorro, que 
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se manteve constante. Em 2018, os planos médico-hospitalares gastaram R$ 160,1 

bilhões (valores nominais) com serviços de assistência à saúde, valor 10,5% maior 

em relação ao ano anterior. De 2017 a 2018, todos os grupos de procedimentos 

assistenciais apresentaram aumento de despesas, o maior crescimento ocorreu em 

outros atendimentos ambulatoriais (24,9%), seguido de terapias (23,1%) e consultas 

médicas em pronto-socorro (19,1%) (BRASIL, 2019). 

 

Tabela 3 - Evolução das despesas assistenciais (em R$ e valores nominais) e variação percentual 

entre 2017 e 2018 

Grande Grupo de 

Assistência 

2017 2018 Variação % 2016/2017 

Consultas Médicas 22.059.376.922,15 25.312.225.408,99 14,7 

Consultas Médicas 

Ambulatoriais 

16.250.744.974,94 17.557.374.244,70 8,0 

Consultas Médicas em 

Pronto Socorro 

5.413.237.509,17 6.448.456.288,24 19,1 

Outros Atendimentos 

Ambulatoriais 

10.640.631.119,85 13.292.434.543,17 24,9 

Exames 

Complementares 

30.064.772.761,15 33.565.948.038,56 11,6 

Terapias 10.389.027.817,64 12.789.038.384,67 23,1 

Internações 65.388.625.984,23 68.179.381.890 4,3 

Demais Despesas 

Médico-Hospitalares 

6.376.845.809,29 6.933.313.376,85 8,7 

Total 144.919.280.414,31 160.072.341.642.42 10,5 

Fonte: SIP/ANS/MS – 04/2019. Elaboração: IESS. Dados extraídos dia: 11/07/2019. 

 
 
 

Ao observar a figura 12, verifica-se que, embora as internações representem uma 

parcela pequena da quantidade de procedimentos assistenciais (0,6%), em termos 

financeiros, elas representaram a maior parcela das despesas, que foi de 42,6% (ou 

R$ 68,2 bilhões) em 2018. 
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Figura 12 - Proporção de procedimentos e de despesas assistenciais dos planos médicos- hospitalar 

no ano de 2018 

 

 
Fonte: SIP/ANS/MS – 04/2019. Elaboração: IESS. Dados extraídos dia: 11/07/2019. 

 
 

 

Os indicadores assistenciais, objeto desta pesquisa, são descritos abaixo: 

 
 

1) Frequência de Consultas Eletivas Per Capita: (Número de consulta eletivas em 

2018 / Quantidade de vidas expostas em 2018). 

2) Frequência de Consultas em P.S. Per Capita: (Número de consulta médicas em 

Pronto Socorro em 2018 / Quantidade de vidas expostas em 2018). 

3) Percentual (%) de Consultas em P.S.: (Quantidade Total de consulta eletivas em 

Pronto Socorro em 2018 / Quantidade Total de consultas eletivas no ano 2018) * 100. 

4) Exames por Consulta: (Quantidade Total de Exames em 2018 / Quantidade de 

Consultas Eletivas em 2018). 

5) Custo de Exames Per Capita: (Custo Total de Exames em 2018 / Quantidade Total 

de Expostos em 2018). 

6) Frequência de Exames Per Capita: (Quantidade Total de Exames em 2018 / 

Quantidade de Vidas Expostas em 2018). 

7) Frequência de Terapias Per Capita (terapia + terapia ambulatorial) : (Quantidade 

Total de Terapias em 2018 / Quantidade de Vidas Expostas em 2018). 

8) Custo Médio das Internações: (Custo Total com Internações em 2018 / Quantidade 

de internações em 2018). 

9) Frequência Média de Usuário/Ano Internações: (Quantidade de Internações no ano 

2018 / Quantidade de vidas expostas em dezembro 2018) * 100. 
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10) Percentual (%) de Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primária 

(ICSAP): (Quantidade de Internações ICSAP no ano 2018 / Quantidade Total de 

Internações no ano 2018) * 100. 

 
A proporção de internações hospitalares consideradas evitáveis, a partir de uma 

assistência oportuna e adequada na atenção primária, representa um importante 

marcador de resultado da qualidade dos cuidados de saúde nesse nível de atenção. 

Condições sensíveis à atenção primária (CSAP’S) representam um conjunto de 

problemas de saúde para os quais a efetiva ação da atenção primária diminuiria o 

risco de internações. Quando a Atenção Primária não garante acesso suficiente e 

adequado, gera uma demanda excessiva para os níveis de média e alta 

complexidade, implicando custos e deslocamentos desnecessários. Essa demanda 

excessiva inclui um percentual de Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Primária (ALBRECHT, R. H; DIAS, B. D; MELO, W. A, 2013). A proporção de 

internações hospitalares consideradas evitáveis, a partir de uma assistência 

oportuna e adequada na atenção primária, representa um importante marcador de 

resultado da qualidade dos cuidados de saúde nesse nível de atenção 

(FERNANDES, V.B.L; CALDEIRA, A. P; FARIA, A. A; NETO, J.F.R, 2009). 

 
Em diversos países, as causas de internações hospitalares têm sido usadas como 

medida da efetividade da atenção primária à saúde (APS). As internações por 

condições sensíveis à atenção primária se tornaram internacionalmente estabelecidas 

como um indicador de qualidade e parte do pressuposto de que o acesso adequado 

ao atendimento ambulatorial efetivo pode prevenir a necessidade de hospitalização 

por alguns agravos (PAZÓ, R. G; FRAUCHES, D. O; MOLINA, M. C. B; CADE, N. V, 

2017). 

 
A identificação de muitas internações por condições sensíveis deve ser compreendida 

como resultado de deficiências no desempenho do serviço prestado pela atenção 

primária à saúde. As ICSAP caracterizam possíveis falhas, desde o acesso ao serviço 

até sua capacidade resolutiva, configurando-se como um importante indicador, que 

garante auxílio na investigação e identificação dessas falhas, bem como suas 

características relacionadas ao tipo de doença que gerou a internação (SANTOS, L. 

A; OLIVEIRA E.; CALDEIRA, A. P; SOUZA, A. A. M, 2017). 
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As ICSAP’s podem auxiliar os gestores na tomada de decisão para implantação ou 

melhoria de programa e serviços em saúde, aprimorar o processo de avaliação e 

monitoramento do sistema de saúde, de forma a avaliar o impacto do modelo de 

cuidado vigente. A utilização do indicador ICSAP, por meio de dados primários ou 

secundários, é uma valiosa ferramenta, capaz de refletir o desempenho do sistema de 

saúde (CARDOSO, C. S; PADUA, C. M; JUNIOR, A. A. R; GUIMARAES, D. A; 

CARVALHO, S. F; VALENTIN, R. F, et al, 2013). 

 
Os resultados de dois estudos conduzidos no Brasil revelaram uma proporção de 

ICSAP DE 26,6% e 30,0%. Vários estudos foram conduzidos pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) acerca de hospitalizações evitáveis e 

fortalecimento da atenção primária. Esses estudos avaliaram 39 milhões de 

internações utilizando dados secundários em seis países da América Latina 

(Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, México e Paraguai). Os resultados 

classificaram como ICSAP 14,3% das internações. A taxa média variou de 10,8% 

(Costa Rica) a 21,6% (Colômbia) (LARA, 2019). 

 
2.2.2 Gestão baseada em valor na cooperativa de trabalho médico 

 
 

A sustentabilidade financeira das organizações é tema que vem merecendo destaque 

tanto no meio acadêmico quanto no corporativo, levando as empresas a orientarem 

sua gestão na busca pela criação de valor. Essa busca visa não só atender aos 

anseios dos acionistas, mas também possibilitar que as organizações  se tornem cada 

vez mais atraentes para seus credores e demais stakeholders. Nos países 

desenvolvidos essa forma de gestão é pavimentada pela maior separação entre 

acionistas e gestores profissionais e também pela prática crescente de utilização de 

ações das companhias na remuneração variável da alta gerência (COPELAND et al., 

2012). 

 
Para estruturar uma organização em todos os seus níveis, de forma a conduzir as 

atividades voltadas para a criação de valor, é importante que o conceito de valor esteja 

claro para todos os atores. Nesse sentido, entender o que de fato é valor, porque é 

tão importante e porque nem sempre os gestores estão preparados e voltados para 

esse tipo de gestão, é fator imprescindível para o alinhamento de uma 
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gestão, além de possibilitar formas de preparar e capacitar de maneira mais eficiente 

os administradores. O processo de criação de valor para a obtenção de 

sustentabilidade financeira está intimamente ligado à satisfação do cliente 

consubstanciada na entrega de bons produtos e serviços (KAISER & YOUNG, 2014). 

 
Entretanto, o processo de criação de valor para o acionista é visto equivocadamente 

pela maioria dos gestores como conflitante com o processo de sustentabilidade 

organizacional, pois para eles a busca da sustentabilidade em seu sentido pleno, tanto 

no desempenho social quanto ambiental, traduz-se no sacrifício do lucro. Sob tal ótica, 

subestima-se a possibilidade de surgimento estratégico de negócios, associados à 

condução organizacional voltada para o objetivo de atingir a sustentabilidade. Sendo 

assim, imprescindível que executivos e gestores criem ligações diretas capazes de 

promover a sustentabilidade do ambiente no qual a organização encontra-se, ao 

mesmo tempo em que potencializam a criação de valor para os acionistas (HART & 

MILSTEIN, 2003). 

 
A criação de valor não está relacionada diretamente a crenças e valores, individuais 

ou corporativos, nem tão somente voltada para a perspectiva econômica ou ética de 

como se conduz a gestão em uma organização, na verdade, é mola propulsora e 

independente, a partir do momento em que é bem compreendida em todos os níveis 

organizacionais como forma de sobrevivência em um mercado onde, não o sendo, 

este próprio se encarrega de eliminá-lo. Trata-se de fazer parte de uma cadeia de 

geração de satisfação e valores que culmina no atendimento das necessidades de um 

consumidor final, fazendo com que suas vidas sejam mais confortáveis e satisfatórias. 

Do ponto de vista de negócio, a empresa deve se posicionar nessa ampla cadeia de 

criação de satisfação, de forma a atender os anseios do mercado e gerar fluxos de 

caixa positivos ao longo do tempo para remunerar melhor os seus acionistas, 

proporcionando bem-estar para a sociedade como um todo. É saber avaliar 

oportunidades de investimentos, voltando-se para o potencial de valor presente líquido 

que estes possuem (KAISER & YOUNG, 2014). 

 
As organizações precisam direcionar seus gestores e administradores a buscar a 

alocação eficiente de recursos financeiros em seus ativos, no sentido de atingir a 
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entrega constante de satisfação aos seus clientes por meio de produtos e ou serviços. 

Esse processo torna-se um imperativo que desencadeia ações e estratégias que irão 

posicionar e direcionar a organização no curto, médio e longo prazo para a criação de 

valor aos seus acionistas. 

 
Para administrar a geração de valor é necessário ter o foco voltado para o retorno dos 

fluxos de caixa no longo prazo, buscando equilibrar-se com os objetivos de curto 

prazo, não deixando que estes últimos prejudiquem a geração financeira sustentável. 

O desafio da geração de valor em uma organização pressupõe uma transformação 

cultural que deve ser vivenciada a cada dia, rotineiramente por todos os níveis 

organizacionais de forma institucionalizada. Requer ações que não devem ser 

desenvolvidas somente em momentos de pressão externa de mercado ou do próprio 

acionista, mas sim de forma ininterrupta ao longo do tempo (COPELAND et al., 2012). 

 
A saúde baseada em valor (Value Based Care – VBC) tem como objetivo reduzir 

custos e melhorar a qualidade ao oferecer prestação de serviços que esteja mais 

alinhada às necessidades dos pacientes do que com a geração de receita 

(DURVASULA, KELLY, SCHEYER, ANAVALT, BRADLEY, SOMANI & DELLIT, 

2018). No momento, a maioria dos sistemas de saúde remunera com base em 

processo e por atividade. Esta forma incentiva os altos volumes de atendimento, 

normalmente, serviços de alto custo, de emergência e cuidados agudos em vez de 

atendimento primário e preventivo. A saúde baseada em valor usa a reformulação dos 

sistemas de pagamentos para garantir mudanças no sistema de saúde, incentivando, 

ao mesmo tempo, qualidade e eficiência nos contratos. Juntos, esses incentivos 

recompensam os prestadores que oferecem maior valor em vez de maior volume, 

sendo que valor é definido como: adequação versus qualidade (desfechos)/ custos 

sobre todo o ciclo de assistência (BADASH, KLEIMANN, BARR, JANG, RAHMAN & 

WU, 2017). 

 
Assim, da relação entre os resultados que realmente importam para os pacientes 

(desfechos clínicos) e os custos para atingir esses resultados, tem-se a equação de 

valor em saúde (PORTER E TEISBERG, 2007): 
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Valor = Desfechos Clínicos 
 

Custos (Sobre todo o ciclo da assistência) 

 
 

Não há uma única abordagem que se adapte a todos na saúde baseada em valor, 

apesar de haver vários parâmetros chave que todos os contratos deste tipo incluem, 

os chamados “sete pilares da saúde baseada em valor”. São eles: uma população  de 

pacientes claramente definida; 2) uma oferta de serviço com escopo claramente 

definido; 3) um modelo de pagamento acordado para reembolsar os serviços; 4) 

medidas de resultados que são utilizadas para medir a qualidade; 5) abordagem de 

mensuração padronizada para calcular os custos e os resultados de qualidade; 6) um 

acordo de compartilhamento de risco entre os pagadores e os prestadores; e 7) 

estruturas que mitigam o risco, como salvaguardas, corredores de risco, limites de 

risco ou resseguro. 

 
No mercado há quatro tipos básicos de modelos de pagamento. Cada um dos quatro 

métodos (fee-for-service, pacotes, por capitação e em bloco) é adequado para uma 

diferente situação. Por exemplo, o fee-for-service (pagamento por serviço) pode ser 

adequado para reembolso de uma única consulta médica, ao passo que os 

pagamentos em pacotes são mais adequados para se remunerar situações 

específicas de assistência, como o parto, um ataque cardíaco ou uma cirurgia de 

prótese de joelho. A capitação, que paga um valor fixo pela assistência de uma 

população claramente definida por um período de tempo, é a forma mais utilizada para 

a prestação de serviços de saúde populacionais, ao passo que os pagamentos em 

bloco são mais utilizados para os orçamentos hospitalares. Ambos definem limites de 

custos e incentivam a eficiência, mas diferem nos riscos a que os prestadores de 

serviços estão expostos e quanto se incentiva de fato a coordenação dos serviços. 

 
A combinação de tipos de pagamentos pode ser usada para diferentes propósitos em 

um sistema, a implicação imediata dos mecanismos de pagamento baseado em valor 

é que se exige o tratamento integrado entre os prestadores de serviços. 

 
Quando os prestadores são recompensados por todo um curso de assistência da 

cirurgia até a reabilitação, por exemplo, rapidamente todas as partes terão interesse 
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em garantir que a assistência prestada seja a mais eficiente possível. Este tipo de 

trabalho tem o potencial de melhorar o custo e a qualidade, mas pode introduzir 

também riscos, o que pode fazer as partes interessadas sentirem-se mais inseguras 

ao entrarem nos acordos. 

 
Os hospitais podem se sentir especialmente expostos. A mudança de fee-for-service 

para saúde baseada em valor altera o fluxo de financiamento , não há mais reembolso 

pelos custos incorridos por cada unidade, mas, na verdade, os hospitais concordam 

em serem reembolsados por meio de um novo financiamento conjunto, com base na 

pressuposição da futura contribuição à saúde, importante avaliar a visão do hospital 

como centro de receitas (prestador) ou de custos (operadora verticalizada). 

 
Além disso, há a questão de custos de transformação, em que uma nova infraestrutura 

digital será necessária para acompanhar os custos e os desfechos entre prestadores. 

Será necessário certo grau de remodelação da força de trabalho para capacitar a 

comunidade, uma vez que a assistência deixa de ser feita por unidades de cuidados 

agudos e especializadas. Provavelmente leve um tempo até que as eficiências de 

custo sejam realizadas no nível do prestador e os pacientes e a equipe nem sempre 

estarão de acordo durante todo o processo. 

 
Fundamentalmente, a saúde baseada em valor altera o modelo de negócios dos 

hospitais, saindo da otimização de receita para a otimização de margens, e é 

compreensível que isso cause muita estranheza (HERMAN, 2015). As lições 

aprendidas com muitos projetos baseados em valor mostram que esses desafios  são 

previsíveis e gerenciáveis e que os contratos com base em valor podem ser 

igualmente bons para fonte pagadora, pacientes e prestadores, exigindo uma 

modelagem atuarial detalhada para prever o impacto dos incentivos de saúde baseada 

em valor, definindo as subpopulações pelo georreferenciamento, pelas doenças ou 

pela complexidade da assistência, considerando que focar nos usuários mais 

frequentes da assistência e mais doentes, é baixa a chance de sermos  capazes de 

reduzir os cursos da assistência prestada, será mais produtivo a médio e longo prazo 

identificar os pacientes que estão sob risco e com condições crônicas e focar na 

assistência integrada e preventiva sobre eles. 
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Estabelecer uma boa governança clínica e organizacional é vital para a assistência 

coordenada e as questões legais e clínicas que se aplicam dentro de uma 

organização. Bons exemplos são a sistematização de protocolos clínicos de pacientes 

que estabelece os cuidados esperados do prestador em cada estágio da doença e 

deixam claro quais são os critérios de encaminhamento que devem ser seguidos para 

evoluir com a assistência e padronizam o processo de cuidados, dando aos 

profissionais a confiança para compartilhar a assistência dos pacientes entre 

prestadores de serviços. 

 
Além disso, quando os protocolos perpassam todo um sistema de saúde, do 

atendimento no nível primário e na comunidade passando pelo secundário, terciário 

ou quaternário, eles definem limiares baseados em necessidades sobre o tempo dos 

prestadores especializados que são mais caros e mais escassos. Para os hospitais 

que participam de saúde baseada em valor, a redução de complicações 

potencialmente evitáveis e admissões hospitalares são, em geral, metas explícitas das 

reformas de sistemas de pagamento e ter um coordenador único da assistência pode 

ser uma forma efetiva de abordar esta questão sendo capazes de trabalhar com os 

pacientes para desenvolver uma abordagem de saúde mais holística, com o 

planejamento prévio dos cuidados. 

 
Um exemplo é a Índia, que pode parecer um estudo de caso incomum em saúde 

baseada em valor, pois as fontes pagadoras e os mercados de prestadores são 

altamente fragmentados, com pouca regulamentação e um papel negligenciável do 

governo. Pelo menos no que diz respeito ao Medicare, várias cadeias de hospitais 

privados na Índia oferecem serviços e procedimentos direcionados aos consumidores 

e um preço único fixo, como um pacote de procedimentos cardíacos e ortopédicos a 

preços pré-acordados e com alta qualidade de serviço. 

 
Não são apenas os pagadores que estão forçando um movimento em direção à saúde 

baseada em valor, mas também os hospitais que são inovadores e integradores, 

liderando o caminho em direção à melhor saúde, melhor assistência e menor custo, 

trabalhando juntos aos colegas da assistência primária eles podem criar novos 

protocolos, formar relações de trabalho mais fortes e descobrir novas formas de 

trabalho integrado, excelente oportunidade para os serviços próprios. Isto 



85 
 

 
 
 

pode ser feito por tele consulta, dando ao clínico de atendimento primário acesso ao 

especialista de forma remota ou, então, tendo especialistas regulares atuando nos 

centros de atendimento primários. Às vezes, os especialistas trabalham em clínicas 

conjuntas com médicos de atendimento primário para capacitar os generalistas por 

meio da transferência de conhecimento específico e experiência. 

 
Assim, é difícil para os pagadores exercerem seu poder e causarem alterações no 

sistema de entrega de serviços por meio de reforma em pagamento, apesar disso, 

existe um grande e surpreendente alinhamento entre o que os hospitais oferecem e o 

que os pacientes valorizam de fato, porque a população é quem paga pelos serviços 

de saúde nessas situações (NANDI, COLSON, VERMA, MEGGIDO, ASLOK & 

LAXMINARAYAN, 2016). 

 
2.2.3 Teorias empregadas para estimar a geração de valor na cooperativa de 

trabalho médico 

 
Investimentos de capital, de acordo com as teorias financeiras e econômicas, são 

realizados quando os agentes projetam ganhos superiores ao capital investido. Um 

dos principais objetivos em finanças corporativas é maximizar o valor das 

organizações, sendo que isso pode ser obtido pela busca em delinear o 

relacionamento das decisões financeiras, estratégias corporativas e o valor da 

organização. Para gerar valor, o segredo pode estar diretamente ligado a como uma 

organização toma suas decisões em relação aos projetos que empreende e como se 

financia. Compreender esse relacionamento é a maneira como se podem tomar 

decisões as quais adicionam valor e possibilitam a sustentabilidade financeira 

(DAMODARAN, 2014). 

 
Nessa mesma linha, Assaf Neto (2008) sugere como princípio norteador da tomada 

de decisão em uma organização a busca por obtenção de um retorno mínimo nos 

investimentos realizados em relação à reduzida expectativa de ganhos dos detentores 

de capital, sendo que tal decisão haverá de agregar valor aos seus investidores, na 

medida em que o retorno é maior do que o custo dos capitais empregados. 
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Na gestão financeira contemporânea das organizações, os  administradores possuem 

vasta gama de opções para a medição do valor e de desempenho, tais como: 

Economic Value Added (EVA), total returns to shareholders (TRS), demonstrativo de 

fluxo de caixa (DFC), Market value added (MVA), margem de  lucro, entre tantas 

outras. Não há que se discutir qual a melhor ferramenta, mas o foco precisa estar 

voltado para de fato contribuir para que os administradores possam tomar decisões 

que efetivamente agreguem valor para suas organizações (COPELAND et al., 2012). 

 
A utilização da projeção dos fluxos de caixa a valores presentes afirma que essa 

ferramenta move o valor das empresas e que o DFC possibilita a tomada de decisão 

estratégica. Destaca-se também que essa abordagem, para fins de avaliação de 

organizações com foco no longo prazo, recompensa seus administradores com preços 

mais altos por ação ao longo dos tempos e acrescenta que “o valor de uma empresa 

é movido por sua capacidade de geração de fluxo de caixa no longo prazo” 

(COPELAND et al., 2012). 

 
Serra e Wickert (2014) destacam que o principal conceito da utilização dessa 

ferramenta está no entendimento de que um ativo tem valor proporcional à sua 

capacidade de geração de caixa. Sendo assim, esse ativo poderia ser valorado 

conforme a sua potencialidade de geração de caixa, trazida a valor presente, sendo 

descontado, portanto, a uma taxa ajustada pelo risco atribuído ao mesmo fluxo de 

caixa. 

 
Para a definição consistente de um fluxo de caixa descontado, o qual permita a 

valoração condizente com a capacidade da organização de criar valor, levando em 

consideração sua estrutura de custo de capital e a conjuntura em que está inserida, é 

necessário que se conheçam os riscos do negócio. A identificação desses riscos é 

parte integrante do arcabouço de precificação do custo de oportunidade do capital, 

conforme será discutido a seguir. 
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2.2.3.1 Risco e retorno 

 
Risco em finanças é a probabilidade de se obter retorno em investimentos diferentes 

daqueles que foram projetados e são esperados. Quando um investidor adquire um 

ativo qualquer, tem sobre ele a expectativa de um dado retorno. Quando da realização 

dos ganhos, o retorno se dá de maneira diferente ao esperado, tanto de maneira 

positiva quanto de maneira negativa, tendo-se, portanto, uma fonte de risco. Sendo 

assim, é possível afirmar que risco é a variação do retorno em relação ao que foi 

vislumbrado (DAMODARAN, 2014). 

 
Risco é a imprevisibilidade de retornos (SERRA & WICKERT, 2014), ou seja, um ativo 

possui risco quando houver variações que interfiram diretamente no retorno esperado. 

 
Em um mercado no qual as expectativas dos agentes sejam totalmente racionais e 

que haja a ausência de impostos, custos de transações diferenciadas e o acesso ao 

crédito seja irrestrito, não há motivo para que existam taxas de juros diferenciadas. 

Dessa forma, o investimento será analisado somente pelo retorno o qual este 

apresenta ao investidor. Entretanto, os mercados financeiros não se caracterizam 

assim, sendo que ainda os investidores manifestam aversão ao risco, sempre o 

considerando no momento de sua decisão em investir (LEÃO, MARTINS & 

LOCATELLI, 2012). Friewald, Wagner & Zechner (2014) classificaram as empresas 

em termos de retorno e risco, observando que há forte relação positiva entre essas 

variáveis. Os autores detectaram aumento no retorno do capital na medida em que há 

a elevação do risco. Já quando se observa queda nos níveis de risco, há também a 

tendência a decréscimo nos retornos. Portanto, o investidor buscará um prêmio para 

optar por um ativo que apresente risco, em detrimento de outro que seja livre de risco. 

 
Para Póvoa (2012), um ativo, para ser considerado livre de risco, tecnicamente precisa 

exibir algumas características básicas, como: inexistência de risco default,  ou seja, 

não haja risco de calote de pagamento; não haja risco de reinvestimento, em havendo 

pagamento de juros e amortização durante a vida do título já deixa de ser; e não haja 

risco de oscilação na taxa de juros. 
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Um ativo livre de risco mais apropriado seria um título da dívida pública, com 

pagamento de juros e amortização em seu vencimento e pós-fixado. Da mesma forma, 

Ross et al. (2015) ressaltam que, mesmo que nenhum título seja totalmente livre do 

risco de inadimplência, podem-se considerar as letras e títulos do Tesouro ativos livres 

de risco, por estarem mais próximos desse ideal e porque o Tesouro dificilmente 

estará inadimplente com seus credores. Já para Damodaran (2014), um ativo será 

livre de risco em uma situação em que os seus retornos sejam conhecidos com 

certeza, sendo necessário ainda que esse ativo esteja livre de inadimplência e não 

haja risco de reinvestimento. Um investimento inevitavelmente apresenta risco, 

mesmo que existam formas de mitigá-lo, pois eliminá-lo completamente não é 

possível, haja vista apresentarem características e natureza distintas: risco 

sistemático e risco não sistemático (LIMA, LOCATELLI, LARA & RAMALHO, 2015). 

 
Muitas são as causas para que o retorno real obtido com o investimento em um ativo 

seja diferente do esperado. Entretanto, é possível segmentá-las em duas categorias, 

sendo uma decorrente de características específicas de uma organização e outra 

comum a todas as empresas que atuam em um determinado mercado. A primeira 

interfere no resultado de um único investimento, ou de poucos. Já a segunda, por ser 

inerente ao mercado, afeta muitos investimentos, ou todos (DAMODARAN, 2014). 

 
É por isso que o risco total de um ativo nunca poderá ser eliminado completamente. 

O risco específico da empresa, aquele que está relacionado à sua operação, efeitos 

sazonais de mercado, intensidade e práticas de concorrência, área geográfica de 

atuação, estrutura de custos, entre outros, é chamado de risco diversificável ou risco 

não sistemático, e o risco relacionado ao mercado é aquele conhecido como não 

diversificável ou sistemático, ou seja, aquele que é diretamente influenciável por 

efeitos de conjunturas políticas, fiscais, econômicas e sociais, ficando evidente que o 

risco que pode ser minimizado é o não sistêmico, tendo em vista a possibilidade de 

diversificação de uma carteira de investimentos, o que mitiga as características 

especificas das organizações que levam ao risco e o risco sistêmico não permite ser 

diluído ou eliminado (LIMA et al., 2015). 
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Para Póvoa (2012), o investimento em uma carteira de ações que sejam ligadas ao 

mesmo segmento de atuação faz com que haja grande concentração de risco, tanto 

para maximização de ganhos, quanto para realização de perdas. A maneira possível 

de mitigação de riscos é a diversificação da carteira, ou seja, o investimento em ativos 

ligados a segmentos de atuação diferentes da economia. Só assim, com investimentos 

em diversos ativos oriundos de mercados e características distintas, é possível trazer 

o risco não sistêmico muito próximo de zero. 

 
Damodaran (2014) converge ao dizer que a concentração de investimento em uma só 

carteira leva à exposição aos dois tipos de risco no mesmo momento, o  específico e 

o de mercado. Destaca também que a diversificação do investimento se faz necessária 

para que variações no preço das ações gerem pouco impacto sobre a carteira de 

investimentos e que o efeito de tomadas de decisões em uma empresa também não 

impactem substancialmente no resultado do investimento, fazendo com que, na 

média, o risco tenda a zero. 

 
O risco não sistemático é reduzido na medida em que novos ativos são adicionados à 

carteira de investimento, tendendo a desaparecer quando o número de ativos é 

significativo. Isso faz com que o risco total diminua gradualmente, conforme a 

diversificação proporcionada. Entretanto, importante destacar que o risco sistemático 

não possui comportamento semelhante, mantendo-se constante e indiferente à 

diversificação (ROSS et al., 2015). 

 
Como forma de avaliar o risco sistemático, aquele não diversificável, de um ativo 

qualquer, a ferramenta mais utilizada é o beta (β). Essa medida demonstra a 

volatilidade dos retornos de determinado ativo relacionado aos retornos de uma 

carteira diversificada de investimentos no mercado. O resultado obtido com o  cálculo 

do beta (β) determina os retornos exigidos para o investimento, ou seja, quanto maior 

o beta (β), maior será o risco e, consequentemente, maior será o retorno esperado 

(MOREIRA, LOCATELLI & AFONSO, 2015). 

 
O cálculo do beta (β) dá-se com a obtenção inicial de uma série histórica de retornos 

de uma carteira de mercado, bem como a série histórica de retornos de determinado 

ativo/ação. De posse dessas informações, é possível estimar a reta de regressão 
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ajustada entre o retorno do ativo/ação (variável dependente) e o retorno da carteira do 

mercado (variável explicativa). Assim, o coeficiente β estimado econometricamente 

mensura a inclinação da reta, sendo intitulado na teoria econômica como beta do ativo, 

e revela a sensibilidade deste em relação ao comportamento da carteira de mercado 

(FELIX, LOCATELLI, FERNANDES & RAMALHO, 2016; PÓVOA, 2012; SERRA & 

WICKERT, 2014). 

 
Importante destacar que, ao estimar a regressão linear mediante o uso de softwares 

específicos, obtém-se, entre outras métricas, o r2 - o coeficiente de determinação, que 

mostra o ajuste do modelo, ou seja, a sua capacidade preditiva. Caso r2 seja muito 

baixo, a variável explicativa (X) escolhida tem baixa influência nos movimentos da 

variável a ser explicada (Y) (Póvoa, 2012). 

 
O coeficiente de beta (β) é expresso pela seguinte equação: (2) o beta igual a 1,0 

indica que a volatilidade do ativo é da mesma ordem da carteira de mercado, enquanto 

que beta maior que 1,0 corresponde a ativos mais voláteis. Já beta menor que 1,0 

demonstra ativos “defensivos”, pois apresenta menores oscilações do que as da 

carteira de mercado (YOUNG & O´BYRNE, 2003). É usual, em casos de empresas 

pertencentes a setores mais dinâmicos e ainda em maturação, que os dados para o 

cálculo do beta abranjam uma série histórica de três anos. Já para setores com menos 

volatilidade e mais maduros, os dados poderiam corresponder a um período de cinco 

anos. 

 
Póvoa (2012) ressalta que a periodicidade deve ser definida consoante a extensão da 

série, podendo ser utilizados, por exemplo, dados diários, semanais ou mensais. Os 

últimos oferecem menos distorções por efeitos pontuais nas análises, mas demandam 

observações mais distantes, podendo perder relevância  dependendo das 

modificações na economia. Conclui-se, portanto, que para setores não consolidados 

é recomendável uma análise baseada no levantamento de dados no prazo de três 

anos, com dados diários ou semanais. 

 
Uma das dificuldades para se aplicar o CAPM está no levantamento do beta para 

setores corporativos que não possuem ativos negociados no mercado de capitais. 

Entretanto, isso pode ser superado com o uso do método bottom-up, que pressupõe 
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trabalhar com informações de empresas do mesmo setor, com os devidos ajustes de 

dados (MARQUETOTTI & LOCATELLI, 2014). Copeland et al. (2012) e Damodaran 

(2014) ressaltam que os fatores operacionais têm pouca influência nas variações  dos 

betas de empresas do mesmo setor, sendo estas provenientes especialmente  da 

estrutura de capital e do uso da dívida em diferentes intensidades. Segundo os 

autores, o uso de maior alavancagem financeira aumenta o risco, refletindo 

diretamente no beta. 

 
Damodaran (2014) destaca ainda que, uma vez que a alavancagem financeira 

potencializa o risco de um negócio, não é aconselhável que empresas atuantes em 

segmentos de alto risco operacional valham-se da alavancagem financeira como 

forma de financiamento, dado que o risco alcançaria níveis ainda mais altos. 

 
Calcular o beta bottom-up de uma empresa, segundo Beneda (2003), é a melhor forma 

de medir o risco específico do negócio, pois a metodologia permite sempre capturar 

os riscos da operação e financeiros da companhia. Afirma que, intuitivamente, quanto 

mais risco financeiro ou operacional a empresa tiver, maior é o seu beta. O estudo de 

Hamada (1971) é a referência clássica para a quantificação da influência do uso da 

dívida no risco do negócio e pode ser utilizado no método bottom-up para mensurar o 

risco sistemático, com ou sem alavancagem financeira: 

 
(equação 3): 

βL = βU [ 1 + (1 - t) ( D / E) ] (3) 

Sendo: 

βL = beta alavancado da empresa (de mesmo setor); 

βU = beta não alavancado da empresa - o beta da empresa sem dívidas; 

t = alíquota de impostos, a qual proporciona o benefício fiscal da utilização da dívida; 

D/E = índice de dívida: capital de terceiros (Debt) / capital próprio (Equity) – capital 

próprio. 

 
Os passos para estimar o beta de uma empresa são detalhados em Damodaran 

(2014), sendo: 

a) Identificar o negócio em que a empresa atua ou irá atuar; 
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b) relacionar outras empresas (amostra) que possuem ativos negociados em bolsas 

de valores, para que, assim, seja possível estimar os betas alavancados; 

c) desalavancar o beta médio de cada empresa, utilizando para isso o índice médio 

de dívida/capital próprio (D/E) de cada empresa da amostra; 

d) calcular o beta médio desalavancado das empresas da amostra; 

e) realavancar o beta médio das empresas da amostra, utilizando a relação D/E 

corrente da empresa objeto da análise (beta bottom-up). 

 
A utilização do beta bottom-up contribui para a redução de erro-padrão dos betas, 

tendo em vista a utilização da média destes, o que é mais preciso que os betas 

individuais. É também possível a adaptação do beta bottom-up para refletir mudanças 

reais na composição dos negócios da empresa e possíveis alterações no futuro, como, 

por exemplo, aquisições ou desinvestimentos. 

 
2.2.3.2 Custo de capital 

 
 

A busca de uma estrutura ótima de capital, a qual permita a minimização dos custos 

financeiros, é objeto constante nas análises financeiras. Assim, a estruturação 

adequada das possíveis fontes de financiamento é uma importante ferramenta para a 

gestão baseada em valor, uma vez que o custo do capital interfere no valor econômico. 

A captação de recursos de investidores de risco (capital próprio) e de rentistas 

(empréstimos) constitui a forma clássica para se estabelecer uma estrutura de capital 

em prol da geração de riqueza. Ambos os investidores almejam obter o retorno 

desejado como recompensa pela abstenção do consumo. 

 
O primeiro grupo (detentores da organização) faz jus a um retorno mais expressivo, 

por assumir níveis mais elevados de risco. Já o credor adiciona um prêmio à taxa de 

juros pela possibilidade de inadimplência, formando assim o custo do capital de 

terceiros (DAMODARAN, 2014). Segundo Jurek & Stafford (2015), a alocação de 

recursos entre ativos e empresas alternativas, com níveis distintos de riscos, implica 

diferentes custos de capital, haja vista a necessidade de remunerar todos os 

investidores (detentores de capital próprio e dívida) consoantes os riscos assumidos. 

Ross, Westerfield & Jaffe (2015) salientam que, em relação ao capital próprio, sobras 

de caixa em uma empresa criam a oportunidade de basicamente dois tipos 
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de movimentos: distribuição do excedente diretamente aos seus investidores; ou o 

reinvestimento em outros projetos da organização, os quais geram novos fluxos de 

caixa e possibilidades de mais ganhos. 

 
Mesmo que de maneira intuitiva, quando instrumentais de mensuração de risco e 

retorno ainda não se faziam presentes nas análises financeiras de alocação de 

recursos, admitia-se que retornos maiores seriam exigidos como forma de prêmio a 

maiores riscos assumida em determinado ativo. Era evidente que empresas com 

saúde financeira mais frágil pagariam por taxas de juros mais altas aos credores.  Por 

outro lado, o capital acionário também resistia a investimentos de riscos elevados, 

somente o fazendo em caso de prêmios que compensassem o risco assumido, o que, 

por sua vez, elevava o custo de capital próprio (FAMÁ & GRAVA, 2000). 

 
Tendo em vista que uma empresa se financia com capitais acionários e de terceiros, 

ou seja, capital próprio e endividamento, faz-se relevante o estudo dos custos desses 

capitais para que se busque uma estrutura de capitais que  possibilite otimizar seus 

custos, gerando mais valor para o negócio. 

 
2.2.3.3 Modelo de precificação de ativos financeiros – CAPM 

 
Com o objetivo de determinar o custo de capital próprio necessário para o cálculo do 

EVA®, será apresentado o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros – CAPM – 

ou Capital Asset Pricing Model. 

 
Como destacado por Póvoa (2012) e Moreira, Locatelli e Afonso (2015), o Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) é o principal modelo utilizado para calcular a taxa de 

desconto do acionista, obtendo-se, portanto, o custo do capital próprio. Detentores de 

capital, frente a diversas opções de investimentos disponíveis, buscam ser 

remunerados pelo custo de oportunidade do investimento de seus recursos em um 

ativo escolhido, em detrimento a outro. Para Copeland et. al, (2012), estimar o custo 

de oportunidade do capital próprio é bastante desafiador, pois não há uma simples 

comparação direta com o mercado. Além disso, esses investidores estão cientes de 
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que qualquer investimento realizado em uma empresa está sujeito a riscos que, 

certamente, são superiores aos observados para o capital de terceiros. 

 
Pela perspectiva financeira, o capital próprio investido em uma empresa é aquele 

formado por fundos fornecidos pelos proprietários e acionistas, o que pode conferir 

algum tipo de interferência na administração da companhia, bem como participação 

nos lucros e resultados da operação. Entretanto, o capital próprio não possui prazo 

estipulado para ser ressarcido, além de incorporar os riscos da operação (GITMAN, 

2002). 

 
O modelo CAPM foi desenvolvido na década de 1960 por William Sharpe e Jack 

Treynor, que incorporaram importantes conceitos e metodologias desenvolvidos 

anteriormente pelos trabalhos de Harry Markowitz e James Tobin. Markowitz, Sharpe 

e Merton Miller receberam o prêmio Nobel de Economia em 1990 por estas e outras 

seminais contribuições, por explicar o binômio risco e retorno de um portfólio de ativos 

de investidores, além de fornecer um método para o cálculo do custo de capital próprio 

de uma organização (BERK, DEMARZO, & HARFORD, 2010; BERK et al., 2010). A 

equação 1 apresenta a forma de cálculo do capital  próprio segundo  o método CAPM: 

 
E(K)                        [    (      )           ] (1) 

 

Onde: 

E(K) - CAPM – expectativa de retorno de qualquer ativo de risco; 

Rf - o retorno ou taxa sobre um ativo livre de risco; 

Beta - uma medida do risco sistemático (não diversificável) do ativo; 

E (Rm) – expectativa de retorno de uma carteira representativa de mercado. 

 
 

Uma vez que o beta é a medida de risco de um ativo em relação à carteira de 

investimentos diversificada, o CAPM prevê que o retorno desse ativo e o beta se 

relacionam positivamente (ROSS et al., 2015). 

 
Neste modelo são assumidas as hipóteses de que: não existem custos nas 

transações, que há total liquidez nos mercados em relação aos ativos, há simetria 
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entre as informações disponíveis no mercado e existe a possibilidade de diversificação 

total do risco específico da ação, por meio da estruturação de um portfólio. O modelo 

admite, assim, que todos os fatores específicos de risco podem ser neutralizados, 

restando apenas o risco não diversificável (PÓVOA, 2012). 

 
O modelo proposto por Sharpe (1964), com contribuições marcantes de Treynor 

(1961), Lintner (1965) e Mossin, (1966), baseia-se no argumento de que o binômio 

risco-retorno é dominante no processo de definição e equilíbrio de preços dos ativos, 

sendo que um novo equilíbrio é formado a partir do momento em que os preços se 

movimentam da relação risco-retorno entendida pelo mercado como ideal, a partir de 

onde um novo processo de compra e venda é iniciada (MOREIRA et al, 2015). 

 
O CAPM tem sido objeto de várias críticas (FAMA & FRENCH, 2004; FERNANDEZ, 

2014) e, em consequência, outros modelos foram desenvolvidos para retratar o custo 

de capital associado a um ativo. Dois desses modelos são bem conhecidos: Arbitrage 

Pricing Theory (APT), desenvolvido por Ross (1976), e o de três fatores (Fama & 

French, 1993). Esses modelos asseguram que o retorno esperado de qualquer ativo 

financeiro pode ser adaptado, respectivamente, como uma função linear de vários 

fatores macroeconômicos (por exemplo, inflação, Produto Interno Bruto - PIB, etc.) ou 

da estrutura das empresas (tamanho valor e crescimento). 

 
Os modelos APT e o dos três ou mais fatores podem ser considerados uma extensão 

do CAPM, apresentando-se como alternativas à incapacidade do CAPM em analisar 

determinados ativos. Porém, Damodaran (2014), Copeland et al. (2012), entre outros 

influentes autores, mesmo reconhecendo algumas fragilidades do modelo CAPM, 

afirmam que ele não está morto e que pelo seu apelo intuitivo e pela complexidade e 

dificuldade de operacionalização de outros modelos, na análise de retornos esperados 

de um ativo, aquele se sobressai como padrão de análise em aplicações reais. Nesse 

sentido, de acordo com Da, Guo & Jagannathan (2012), mesmo com a percepção de 

alguns analistas em relação à fragilidade do CAPM, o modelo continua sendo o mais 

utilizado nas análises de expectativa de retornos de ativos, pois apresenta melhor 

relação de custo-benefício em sua aplicabilidade. Pereiro (2010), ainda, destaca que 

para calcular o custo do capital próprio de empresas dos mercados emergentes, 

muitos analistas baseiam-se no modelo 
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CAPM, visando empregar os betas setoriais locais. Importante ressaltar que esse 

modelo funciona bem para o cálculo, uma vez que os dados para a estimativa de beta 

do segmento local estejam disponíveis. 

 
O modelo CAPM pode proporcionar diferentes tipos de análises sobre o risco/retorno 

com relação a um determinado ativo financeiro a depender da parte interessada 

envolvida. Para com o acionista, o modelo CAPM refletirá a taxa de retorno que ele 

visa compensar o risco sobre o ativo a se investir. Já para o gestor empresarial, 

representará o retorno que ele poderá oferecer ao acionista considerando-se os riscos 

que o investidor deverá assumir (LIMA, 2015). 

 
A taxa livre de risco utilizada no cálculo do modelo CAPM deve apresentar três 

características essenciais: inexistência de risco de default (inadimplência); de 

reinvestimento e de oscilação da taxa de juros aplicada sobre o ativo (PÓVOA, 2012). 

Este autor argumenta que essas características são encontradas em títulos 

governamentais cujo retorno está ligado à taxa Selic. Póvoa (2012) indica o uso da 

Nota do Tesouro Nacional B (NTN-B - principal), indexada pelo IPCA, como a taxa 

livre de risco no Brasil. 

 
O modelo CAPM utiliza-se do índice beta como uma medição do risco não 

diversificável. Este índice mede a variação de um ativo financeiro em relação a uma 

carteira de mercado (BRIGHAM & EHRHARDT, 2012). O beta da carteira de mercado 

padrão é por construção igual à unidade. Ativos que possuem beta maior do que a 

unidade variam mais do que a carteira de mercado. Já ativos que variam menos do 

que a carteira de mercado possuem beta menor do que a unidade (PÓVOA, 2012). 

 
Nogueira, Rabelo e de Mello (2009) apresentam a Equação 2 para o cálculo do beta. 

 
 

       
    ( ) 

 
 

    ( ) 
(2) 

 

 

Onde: 
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Cov (Ri, Rm) – covariância entre o retorno do ativo i e o retorno da carteira de 

mercado; 

Var (Rm) – variância do retorno da carteira de mercado. 

 
 

A última variável utilizada no cálculo do custo de capital próprio é o prêmio de risco 

representado pela parcela [E(Rm)-Rf] da Equação 1. Não há na literatura brasileira 

um percentual de referência para essa parcela do cálculo CAPM. No entanto, nos EUA 

o prêmio de risco médio é aproximadamente 5% (DAMODARAN, 2007). Póvoa (2012) 

recomenda um percentual mais elevado para o prêmio de risco no Brasil devido aos 

riscos específicos políticos e econômicos do país. 

 
2.2.3.4 Valor Econômico Agregado - EVA® 

 
 

Diversos são os estudos realizados nas últimas décadas abrangendo discussões 

teóricas e o desenvolvimento de instrumentais adequados para identificar a 

capacidade de geração de valor nas organizações. Assim, estabelecido como objetivo 

maior da empresa, o lucro econômico (EVA), deve ser implantado um sistema que 

permita mensurar e avaliar os resultados operacionais de suas unidades e a 

adequação das fontes e dos custos dos financiamentos, corrigindo rotas para viabilizar 

a sustentabilidade do empreendimento (HALL, 2016; NAKHAEI, 2016). 

 
O conceito de lucro econômico foi introduzido por um dos economistas mais 

importantes do século XIX, Alfred Marshall, que destacou que, diferentemente do lucro 

contábil, o lucro econômico permite mensurar o desempenho de forma mais clara e 

objetiva. O indicador demonstra o retorno de um investimento após a comparação 

com o custo do empreendimento em questão, líquido dos custos da estrutura de 

capital que o financiou, após os juros dos capitais de terceiros e da remuneração dos 

capitais dos acionistas (PÓVOA, 2012). 

 
Um dos modelos de medição de geração de valor mais utilizado atualmente para uma 

organização e seus acionistas, desenvolvido pela consultoria americana Stern Stewart 

Co, que remonta aos economistas clássicos que o chamavam de “Lucro Econômico”, 

retrata o valor remanescente aos proprietários do negócio após 
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satisfazerem todos os custos, neles incluídos o custo de capital (NETO & MARTINS, 

2011). 

 
O conceito foi atualizado, incorporou os avanços da teoria econômica e de finanças 

corporativas e adquiriu nome mais atraente, sendo conhecido como Economic Value 

Added@ (EVA). Ainda segundo Bassan e Martins (2016), pode também ser 

considerado como um sistema completo de gestão, voltado para a geração de valor. 

O conceito do método EVA® abrange o lucro operacional de um período contábil 

deduzido dos impostos a serem pagos e dos custos ponderados dos capitais 

próprios e de terceiros restando apenas o valor gerado pela organização no período, 

ou seja, na prática, trata-se do resultado operacional mínimo exigido pelos 

proprietários de capital - os credores e acionistas (ASSAF NETO & LIMA, 2011; 

MILBOURN, 2001). 

 
Samanez (2007) apresenta a Equação 4 para o cálculo do método EVA®. 

 

               (               ) (4) 

 

Onde: 

NOPAT - Net Operating Profit After Taxes ou Lucro Operacional Líquido após a 

dedução dos Impostos; 

C% - Custo do Capital investido ou Custo Médio Ponderado de Capital (WACC); e, 

CI - Capital Total investido na organização ou Ativo Econômico. 

 
O Capital Total Investido ou Ativo Econômico é a soma da Necessidade de Capital de 

Giro (NCG) com o Ativo Realizável a Longo Prazo e o Ativo Permanente Líquido 

(Investimentos, Imobilizados e Intangíveis) – Equação 5 (GALVÃO, BRESSAN & DE 

CAMPOS, 2008). 

 
                                           (5) 

 

A Necessidade de Capital de Giro é dada pela diferença entre o ativo cíclico ou 

operacional (Clientes, Estoques, Caixas, Bancos, etc.) e o passivo cíclico ou 
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operacional (Fornecedores, Impostos, etc.) - Equação 6 (GALVÃO, BRESSAN, & DE 

CAMPOS, 2008; FLEURIET, 2003). 

 
                                       (6) 

 

Young & O'byrne (2003) corroboram a Equação 4 apresentando-a sob uma outra 

forma: 

 
      [(                     )        ] (7) 

 

Onde: 

ROIC - Retorno sobre o capital investido, que é o NOPAT dividido pelo capital total 

investido (CI); 

CC - Custo de Capital. 

 
 

De forma esquemática, a Equação 7 pode ser apresentada sobre a seguinte notação 

(YOUNG & O'BYRNE, 2003): 

 
Vendas Líquidas 

(-) Despesas Operacionais 

(=) Lucro Operacional 

(-) Imposto de Renda 

(=) NOPAT (Lucro operacional líquido após o imposto de renda) 

(-) Custo do Capital Empregado (CC x CI) 

(=) EVA 

 
 

Com a utilização do método de análise do valor econômico agregado, as organizações 

podem avaliar o seu desempenho atual, lucratividade, investimentos e compensar 

seus executivos por incentivos proporcionais a um percentual do EVA® calculado 

(BASTOS, NAKAMURA, DAVID, & ROTTA, 2009; HELFERT, 2000). 

 
A abordagem do Valor Econômico Adicionado (EVA®) utiliza dados históricos das 

empresas provenientes de demonstrações contábeis e do mercado financeiro. Porém, 

o estudo do comportamento futuro sob a perspectiva da geração de valor se 
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torna pertinente para que tomadas de decisões possam ser realizadas com 

antecedência baseando-se em possíveis simulações e estimativas de geração de 

valor futuras. Para isso, o entendimento da metodologia da Dinâmica de Sistemas se 

torna pertinente para que seja possível simular a geração de valor no futuro a partir 

de informações históricas contábeis e financeiras. 

 
2.2.3.5 Aspectos peculiares do balanço e contabilidade das cooperativas de  

trabalho médico 

 
As Sociedades Cooperativas são aquelas que exercem as atividades na forma da lei 

específica, por meio de atos cooperativos, que se traduzem na prestação de  serviços 

diretos aos seus associados, sem objetivo de lucro, para obterem em comum 

melhores resultados para cada um deles em particular. Identificam-se de acordo com 

o objeto ou pela natureza das atividades desenvolvidas por elas, ou por seus 

associados, estão reguladas pela Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que definiu 

a Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das Cooperativas. 

 
Para De Plácido e Silva (2004), derivado do latim cooperativus, de cooperari 

(cooperar, colaborar, trabalhar com outros), segundo o próprio sentido etimológico, é 

aplicado na terminologia jurídica para designar a organização ou sociedade, 

constituída por várias pessoas, visando melhorar as condições econômicas de seus 

associados. Empresas de serviços, criadas para atender às necessidades de seus 

associados, em que estes exercem, em relação a elas, simultaneamente, o papel de 

sócio e de usuário ou cliente (princípio da dupla qualidade). Permite a lei que elas 

adotem por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, ficando sua 

autorização, controle e fiscalização sujeita a órgãos governamentais (YOUNG & 

O'BYRNE, 2003). 

 
As sociedades cooperativas apresentam os seguintes traços característicos: 1. É uma 

sociedade de pessoas. 2. O objetivo principal é o acesso ao mercado a prestação de 

serviços. 3. Pode ter um número ilimitado de cooperados. 4. O controle é democrático: 

uma pessoa um voto. 5. Nas assembleias, o “quorum” é baseado no número de 

cooperados. 6. Não é permitida a transferência das quotas-parte a 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei5764.htm
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terceiros, estranhos à sociedade, ainda que por herança. 7. Retorno proporcional ao 

valor das operações. 8. Não está sujeita à falência. 9. Constitui-se por intermédio da 

assembleia dos fundadores ou por instrumento público, e seus atos constitutivos 

devem ser arquivados na Junta Comercial e publicados. 10. Deve ostentar a 

expressão “cooperativa” em sua denominação. 11. Neutralidade política e não 

discriminação religiosa, social e racial. 12. Indivisibilidade do fundo de reserva entre 

os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. 

 
Enquanto as cooperativas são sociedades de pessoas que tem a visão principal na 

formação do homem, sendo consideradas uma sociedade de pessoas que funciona 

democraticamente, as sociedades empresariais funcionam em regime de hierarquia 

direcionando-se principalmente para o capital; nas cooperativas cada associado 

participa com um voto na assembleia independentemente da quantidade de quotas, 

as sociedades empresariais são controladas financeiramente, sendo que o número de 

ação ou quotas é que determina o peso do voto; as quotas nas sociedades 

cooperativas não podem ser transferidas a terceiros, já nas sociedades empresariais 

inexiste essa restrição, salvo previsão no contrato social, que é o acordo entre duas 

ou mais pessoas que transferem entre si algum direito ou se sujeitam a alguma 

obrigação. 

 
A finalidade da sociedade cooperativa é a de afastar os intermediários promovendo  a 

integração das cooperativas, ao contrário das sociedades empresariais, que em 

muitos casos são os próprios intermediários acirrando a concorrência entre estas; os 

resultados das cooperativas retornam aos associados de forma proporcional às 

operações, enquanto que nas sociedades empresariais o retorno se dá 

proporcionalmente às ações ou quotas investidas. Quotas são os recursos que os 

associados integralizam (depositam) na cooperativa, uma participação em dinheiro 

para formação do patrimônio comum, mas que continua sendo do associado. Estes 

depósitos visam formar um capital mínimo para dar suporte financeiro e garantias para 

o funcionamento da cooperativa. A quota-parte é um instrumento legal e rege- se pelo 

estatuto social da cooperativa, que determina o seu valor, prazo para o associado 

repassar os valores à cooperativa e o volume mínimo de quotas-partes, que cada 

associado deve subscrever e integralizar junto à cooperativa (BITTENCOURT, 2001). 
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O capital social da entidade cooperativa é formado por quotas-partes, que devem  ser 

registradas de forma individualizada. A conta de sobras ou perdas à disposição da 

Assembleia Geral é uma conta de trânsito do resultado líquido do período, classificada 

no Patrimônio Líquido da cooperativa. A contabilidade se aplica a todos os ramos de 

atividade, entre eles: Agrícola, Bancária, Comercial, Cooperativa, Operadoras de 

Planos de Saúde, Custos etc. 

 
 

Nas cooperativas as demonstrações contábeis, além do resultado financeiro, devem 

apresentar demonstrações do resultado das atividades sociais, sendo de suma 

importância para que se aproxime cada vez mais do seu objetivo principal, que é o de 

trabalhar para o crescimento social de seu cooperado. Unindo o objetivo do sistema 

cooperativo ao objetivo da contabilidade, que é o de relatar informações úteis aos que 

estão envolvidos tanto externamente quantos os internamente, teremos assim um 

controle de informações claras que permitirá aos seus usuários tomar decisões 

rápidas e precisas. 

 
Nas cooperativas os atos são divididos entre atos cooperativos e não cooperativos. 

Esses atos são denominados de acordo com a relação que ocorre entre a 

cooperativa e seus associados, denominando-se de ato cooperativo ou não 

cooperativo, também ocorrido entre cooperativas associadas entre si, ato que a lei 

5.764/71, no art. 79, define: Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as 

cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas cooperativas entre si quando 

associadas, para a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não implica 

operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. 

 
Polonio (1998) esclarece a relação “do ato cooperativo não implicar na operação de 

mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”. Afirma, 

também, que as operações realizadas pela sociedade cooperativa com seus 

associados não se tratam de operações mercantis, mas tão somente de transferências 

de mercadorias e recursos entre eles. Segundo Young & O'Byrne (2003), ato não 

cooperativo é quando a cooperativa precisa contratar atividade de uma pessoa ou de 

um agente econômico qualquer que teria a condição de se associar, desde que a 

cooperativa preste serviço para esta pessoa, para este ente 
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econômico e que, pelas suas características, poderia ingressar na cooperativa e não 

ingressa. 

 
Cada operação que a sociedade cooperativa realizar que resulte em um ato não 

cooperativo precisa ser escriturado separadamente dos atos cooperativos. Isso 

ocorre, pois os atos não cooperativos, por não fazerem parte da legislação 

cooperativista, não podem ser distribuídos e, obrigatoriamente, integram o Fundo de 

Assistência Técnica Educacional e Social (FATES), e são tributados pelo Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL), 

Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS). 

 
A escrituração realizada pelo sistema cooperativo deverá ser uniforme dos atos e fatos 

administrativos; e os princípios fundamentais de contabilidade serão aplicados da 

mesma forma que nas empresas comerciais, seguindo as formalidades da 

escrituração contábil e avaliação patrimonial, mas observando a terminologia aplicada 

às entidades cooperativas. No momento do registro dos atos cooperativos, as 

entradas denominam-se ingressos, enquanto que as saídas são consideradas como 

dispêndios. No caso de atos não cooperativos, registra-se como receita, custos e 

despesas. 

 
O contador de uma Cooperativa, operadora de planos de saúde, deve ficar atento, 

pois na contabilidade da cooperativa existem questões próprias e únicas que são o 

FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social) e o Fundo de Reserva, 

específicos do cooperativismo. Devem ficar atentos também às normas do órgão 

regulador, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que elaborou um plano 

de contas específico para as operadoras. 

 
 

O Balanço Patrimonial é uma exigência da Lei n° 6.404/76, aplicando-se tanto às 

Entidades empresariais ou Cooperativas, neles serão demonstrados os ativos, que se 

compõem de Bens e Direitos aplicados na Entidade Contábil; o passivo e o patrimônio 

líquido, que registram as origens de recursos nas empresas. Nas entidades 

cooperativas também é exigido, evidenciando os componentes 
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patrimoniais, de modo a possibilitar aos seus usuários a adequada interpretação das 

suas posições patrimonial e financeira, comparando com o exercício anterior. Com a 

ressalva de que a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados, que são os lucros retidos 

ou ainda não destinados, e os prejuízos ainda não compensados, estes apresentados 

como parcela redutora do Patrimônio Líquido, neste caso será denominado de Sobras 

ou Perdas à disposição da Assembleia Geral. 

 

 
O Patrimônio Líquido de uma Cooperativa é constituído do Capital, FATES e Fundo 

de Reserva, e outros fundos que podem ser constituídos por uma Assembleia Geral 

com especificação da sua formação, aplicação e liquidação. O FATES é um fundo 

obrigatório, formado por 5% das Sobras (resultado bruto) e tem por finalidade ser 

utilizado a favor do cooperado na educação e na assistência técnica e social, ele é 

formado também por 100% do resultado obtido com o ato não cooperativo, que não 

pode ser distribuído como resultado. A composição do Patrimônio Líquido de uma 

cooperativa é diferente das demais entidades, na cooperativa o resultado do exercício 

recebe o nome de “Sobras”, se positivo, e de “Perdas”, se negativo. Ele não pode ser 

contabilizado como Sobras ou Perdas acumuladas, e sim Sobras ou Perdas à 

disposição da Assembleia Geral e assim aparece no Balanço do exercício. Do 

resultado bruto o contador automaticamente contabiliza 5% no FATES e 10% no 

Fundo de Reserva (cuja finalidade é cobrir possíveis perdas futuras). Assim, as sobras 

que aparecem no balanço representam 85% do resultado bruto. 

 
Quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, da aprovação das contas, o 

cooperado vai dar destino às sobras, na proporção do trabalho de cada um, que pode 

ser distribuída ou incorporada ao seu capital individual e, havendo perdas, se o Fundo 

de Reserva não foi suficiente para cobri-las elas serão rateadas entre os cooperados 

na proporção do trabalho de cada um, não podendo ficar contabilizado, por 

características das cooperativas “Sobras ou perdas acumuladas” (OCB, 2018). 
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2.3 Teorias do pensamento sistêmico e breve descrição sobre a dinâmica de 

sistemas 

 
Nesta seção serão abordadas as principais teorias e metodologias ligadas à 

estruturação do Pensamento Sistêmico e seus relacionamentos e da Dinâmica de 

Sistemas. Serão apresentados os principais conceitos, o diagrama de fluxo causal, o 

diagrama de fluxo e estoque, alguns modelos de Dinâmica de Sistemas e as pesquisas 

recentes nessa área. 

 
2.3.1 Conceitos fundamentais sobre o pensamento sistêmico. 

 
A palavra sistema tem origem na palavra grega “synhistanai”, que significa “sintetizar” 

ou “colocar junto”. Segundo Jordan (1974), um sistema pode ser considerado um 

conjunto de entidade ou elementos unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência regular, que forma um todo integral. Morin (2002) corrobora essa 

ideia, concebendo um sistema como uma unidade global organizada de inter-relações 

entre elementos, ações e indivíduos. Checkland & Scholes (1990) trazem a ideia 

crucial de que o todo (sistema) pode sobreviver em um ambiente de mudança, 

tomando ações em resposta às mudanças do ambiente. 

 
De acordo com Capra (1996), as ideias sistêmicas têm aparecido com frequência na 

ciência como uma oposição às concepções mecanicistas, sendo que um dos primeiros 

movimentos de oposição ao pensamento analítico foi observado nos poetas alemães, 

entre eles Goethe. Sob uma perspectiva histórica, a cibernética, na concepção do 

matemático Norbert Wiener, e a teoria geral de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, 

foram as bases à atual abordagem sistêmica (JACKSON, 2000). Essas teorias 

influenciaram diversos campos do conhecimento, não só no campo das ciências 

naturais, como também das ciências humanas. 

 
O movimento sistêmico segundo Checkland (1999) possui duas ramificações: 

aplicação do pensamento sistêmico em outras disciplinas e o estudo dos sistemas 

propriamente dito. Esse movimento foi considerado o início das influências sobre as 

demais teorias relacionadas ao pensamento sistêmico, como a teoria geral dos 

sistemas, modelagem hard e soft. Segundo Jackson (2000), até a década de 1970, a 
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abordagem sistêmica ainda era dominada por forte viés positivista. Com a divulgação 

das teorias do caos e da complexidade, o pensamento sistêmico ganhou novos rumos, 

constituindo duas vertentes designadas por “pensamento sistêmico soft”, no início dos 

anos 80, e “pensamento sistêmico crítico”, no fim dos anos 80. 

 
Segundo Andrade et al (2006), a quinta disciplina é aquela que integra o modelo das 

cinco disciplinas proposto por Peter Senge, ou seja, o Pensamento Sistêmico. 

Segundo Senge (1990), haveria cinco disciplinas fundamentais para a constituição de 

organizações capazes de aprender de forma generativa e adaptativamente: 1) 

Raciocínio sistêmico, definido como a estrutura conceitual cujo objetivo seria tornar 

clara a visão de conjunto a partir da qual as alterações necessárias à melhoria da 

organização seriam identificadas; 2) Domínio pessoal, entendido como a capacidade 

de os indivíduos da organização esclarecerem e buscarem a efetivação de suas 

aspirações pessoais; 3) Modelos mentais, identificados como as ideias profundamente 

arraigadas, generalizações e imagens que influenciam a visão de mundo e os 

comportamentos pessoais; 4) Objetivo comum, considerado como a busca de 

imagens do futuro que promoveriam o engajamento dos membros da organização; 5) 

Aprendizado em grupo, considerado como decorrente da  capacidade de reconhecer 

os padrões de interação entre integrantes de um grupo capazes de favorecer ou 

dificultar seu desempenho conjunto. 

 
Num sentido amplo, o Pensamento Sistêmico (PS) pode ser entendido como uma nova 

estrutura de referência conceptual ao pensamento analítico. O PS tem por objetivo 

lidar com fenômenos e situações que requerem explicação baseada na inter-relação 

de múltiplas forças ou fatores. Contempla um conjunto de ideias sistemas gerais, bem 

como teorias e abordagens aplicadas. Envolve trabalho em inúmeros campos de 

investigação, como, por exemplo, biologia, cibernética, engenharia de sistemas, 

administração, economia, simulação computacional, entre outros. De modo geral, a 

emergência do PS é consequência de três mudanças fundamentais associadas a 

transformações ocorridas na sociedade industrial: 1) O questionamento das 

concepções mecânicas e a emergência de uma  nova percepção da realidade na 

ciência, principalmente, devido à formulação do segundo princípio da termodinâmica, 

da física quântica e dos avanços na astronomia; 2) Os novos desenvolvimentos 

tecnológicos impulsionados a partir da segunda guerra; 3) 
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A necessidade de administrar estruturas organizacionais cada vez mais complexas, 

especialmente, a partir da metade do século passado. O Pensamento sistêmico nasce 

do questionamento da aplicabilidade universal dos pressupostos do pensamento 

analítico, segundo o qual todos os fenômenos podem ser compreendidos 

desmembrando-os em partes componentes e a partir de relações causais lineares. 

Para o PS, a realidade pode ser concebida em termos de padrões de interações dentro 

de contextos maiores de múltiplos padrões de interações. Estes princípios supõem a 

existência de distintos níveis sistêmicos na realidade de sistemas alinhados e 

entrelaçados com outros sistemas, aos quais devem corresponder diferentes níveis 

descritivos de organização, em função de critérios delimitadores. 

 
No campo da administração, é Simon que pioneiramente aponta a possibilidade de 

uso dos modelos matemáticos da engenharia de servo mecanismos e sua relação 

com a retroalimentação na determinação do comportamento adaptativo e na tomada 

de decisão. Jay Forrester integrou estes conhecimentos e propôs a abordagem 

conhecida, chamada Dinâmica de Sistemas. Nestas abordagens, a complexidade 

aparece não somente por meio de interações equilibradas e harmoniosas. Muitas 

formas complexas podem contemplar interações que geram tensões, oposições e 

conflitos estruturais, como resultado do processo de ampliação de desvios, que geram 

movimentos opostos auto reforçadores. 

 
A adoção de abordagem sistêmicas na teoria organizacional e nas ciências da 

administração vincula-se estreitamente ao crescimento da complexidade das 

organizações humanas, o qual trouxe a necessidade de melhorar a capacidade de 

administrar e solucionar problemas também cada vez mais complexos. Engenheiros 

e administradores passaram a ser confrontados com situações complexas, não 

apenas com as consequências oriundas das interações de elementos físicos, mas, 

principalmente, com as interações de natureza organizacional envolvendo fator 

humano. Com o aumento da complexidade das organizações humanas, entram em 

cena inúmeros macroproblemas econômicos, sociais e políticos. 
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2.3.2 Pesquisas na área de dinâmica de sistemas em saúde 

 
Dinâmica de sistemas é uma metodologia e técnica de simulação computacional para 

esquematizar, entender e discutir problemas e assuntos complexos. Originalmente 

desenvolvida para auxiliar gerentes corporativos a melhorar seu entendimento de 

processos industriais, ela está atualmente sendo utilizada nos setores públicos e 

privados para análise de políticas e projetos (STERMAN, 2000). Trata-se de um 

aspecto da Teoria dos Sistemas utilizada como um método para o entendimento do 

comportamento de sistemas complexos. A base do método é o reconhecimento de 

que a estrutura de qualquer sistema, a maioria circular, fechado, algumas vezes com 

atrasos entre os relacionamentos de seus componentes, é, com frequência, tão 

importante na determinação de seu comportamento quanto os próprios componentes 

individuais, porque existem frequentemente propriedades do todo que não podem ser 

encontradas entre as propriedades dos elementos, em alguns casos o comportamento 

do todo não pode ser explicado em termos do comportamento das partes 

(MORECROFT, 2015). 

 
Dinâmica de sistemas é o estudo das características da informação da atividade 

empresarial para mostrar como a construção organizacional, amplificação em políticas 

e tempo de atraso em decisões e ações interage para influenciar o sucesso do 

empreendimento (GARCIA, 2006). 

 
A dinâmica de sistemas é baseada em uma estrutura direta de fluxos e estoques, 

projetada para modelar sistemas com numerosas variáveis, e com realimentações 

atrasadas entre as variáveis, trata as interações entre os fluxos de informação, 

dinheiro, pedidos, materiais, pessoas e equipamento capital em uma companhia, uma 

indústria, ou numa economia nacional ou em um sistema de saúde. 

 
A dinâmica de sistemas é baseada em uma estrutura direta de fluxos e estoques, 

projetada para modelar sistemas com numerosas variáveis e com realimentações 

atrasadas entre as variáveis. A abordagem da dinâmica de sistemas para projeto de 

empreendimento progride através de vários passos: 

 
 Identificar um problema. 

 Isolar os fatores que pareçam interagir e criar os sintomas observados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feedback
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura
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 Identificar a causa e fazer a realimentação da informação de maneira a 

permitir uma tomada de decisão quanto a novas ações. 

 Formular políticas de decisão formais aceitáveis que descrevem como 

decisões resultam dos fluxos de informações disponíveis. 

 Construir um modelo matemático das políticas de decisão, fontes de 

informação, e interações dos componentes do sistema. 

 Gerar o comportamento do sistema através do tempo como descrito pelo 

modelo (usualmente com um computador digital executando os cálculos 

prolongados). 

 Comparar os resultados contra todo conhecimento disponível apropriado sobre 

o sistema atual. 

 Revisar o modelo até ser aceitável como uma representação do sistema atual. 

 Redesenhar, dentro do modelo, os relacionamentos organizacionais e políticas 

que podem ser modificadas no sistema atual para achar as mudanças que 

melhorem o comportamento do sistema. 

 Alterar o sistema real nas direções que o experimento modelo mostrou que 

levarão a melhoria de desempenho. 

 
Pesquisadores de operações, engenheiros industriais e analistas de simulação 

aplicaram seus conhecimentos e habilidades ao sistema de saúde por um longo 

tempo. É preciso entender e melhorar os desafios crescentes de desempenho dos 

sistemas pesquisados para aplicar todas as ferramentas à sua disposição. Uma 

dessas ferramentas que está recebendo maior atenção é a de Dinâmica  de  Sistema, 

que apresenta um vislumbre do pensamento sistêmico no mundo como é atualmente 

aplicado na área da saúde e fornece algumas reflexões sobre novas direções para 

aplicação. 

 
Embora existam outras ferramentas muito úteis, como otimização e simulação de 

eventos discretos, que são efetivamente utilizadas para a aplicação de cuidados de 

saúde, elas nem sempre devem ser as ferramentas de escolha, e sugestões são feitas 

para quando o sistema dinâmico pode ser mais apropriado para uma aplicação 

particular. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
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2.3.3 Conceitos fundamentais sobre a dinâmica de sistemas 

 
A Dinâmica de Sistemas (DS) estuda o comportamento dos sistemas ao longo do 

tempo. Tem raízes, entre outras, na teoria dos sistemas, na teoria geral dos  sistemas 

e na teoria do controle. Teorias essas que deram embasamento ao pensamento 

holístico, citado em algumas áreas da literatura. A primeira publicação sobre a Teoria 

Geral dos sistemas (TGS) aconteceu em 1945, pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy, 

em que ele afirma que a TGS trata os sistemas vivos, como sendo sempre sistemas 

abertos, ao contrário da Teoria dos Sistemas, que trata em especial os sistemas 

fechados, focados em automação, engenharia de sistemas, na cibernética e na 

tecnologia dos computadores (VENSIM, 2004). 

 
Desenvolvida na década de 50 pelo engenheiro Jay W. Forrester, a metodologia 

System Dynamics (SD) teve sua primeira aplicação numa análise de uma empresa 

Americana, que verificou as oscilações nas vendas. A metodologia de System 

dynamics (SD), segundo Costa (2004), surgiu quando Jay W. Forrester estava 

trabalhando em um artigo chamado “Industrial Dynamics, a Major Breakthrough for 

Decisions Makers” para o livro “Industrial Dynamics”. Nesta pesquisa de Jay, havia a 

necessidade de utilizar computadores para executar algumas simulações, com o 

auxílio de seu amigo Richard Bennett, para codificar as equações necessárias. 

Através desta necessidade de rodar os códigos complicados, Richard criou o 

simulador chamado SIMPLE (Simulation of Industrial Management Problems with Lots 

os Equations), o qual foi o marco de início da Dinâmica de Sistemas. Hoje existem 

diversos softwares, como o Stella, iThink, PowerSim e VenSim, que podem ser 

utilizados em micros para a implementação de modelos de sistemas. Blois e Souza 

apresentam sua visão sobre a Dinâmica de Sistemas: 

 
A Dinâmica de Sistemas busca entender a evolução de um sistema ao  longo 
do tempo. A premissa central da abordagem é que o comportamento de um 
sistema é determinado por sua estrutura interna. Assim, usando de uma 
linguagem própria para a modelagem, é possível investigar o seu 
comportamento ao longo do tempo. A DS assume que a análise de uma 
situação pode ser empreendida de um ponto de vista objetivo externo e que 
a estrutura e os processos dinâmicos do mundo real podem ser recriados em 
diagramas com simbologia específica e modelos matemáticos. Além disso, 
ela compreende a estrutura e o comportamento dos sistemas compostos por 
enlaces de feedback interagentes. Para essa compreensão, utilizam-se dois 
tipos de notação: Diagramas de Enlace Causal (modelagem 



111 
 

 
 
 

soft) e Diagramas de Estoque e Fluxo (modelagem hard) (BLOIS; SOUZA, 
2008, p. 26-27). 

 

A Dinâmica de Sistemas permite o estudo do comportamento dos sistemas ao longo 

do tempo, possibilitando a avaliação das consequências de nossas decisões. A DS 

nos auxilia a construir modelos da maioria dos sistemas conhecidos para que, com 

apoio de alguns softwares para o uso de computadores pessoais, possamos simular 

o comportamento desses sistemas ao longo do tempo (VENSIM, 2004). 

 
Um modelo de SD pode ser definido como a estrutura resultante da interação de 

políticas. Essa estrutura é formada por dois componentes principais, que são os 

estoques e os fluxos. Ford (2009) define os SD como uma combinação de estoques e 

fluxos que utilizam uma estrutura computacional para serem simulados. Os estoques 

referem-se às variáveis do modelo que são acumuladas no sistema e os fluxos são as 

decisões ou políticas do sistema. Estes componentes podem estar organizados na 

forma de relações de causa e efeito, denominadas feedback de balanço ou de reforço 

e estão sujeitos às defasagens temporais no sistema em análise. 

 
Diversos autores utilizam-se desta metodologia para a análise de questões 

relacionadas ao meio-ambiente e à sustentabilidade, entre os quais se pode citar os 

estudos de Sufian e Bala (2007); Abeliotis et al. (2009); Dyson e Chang (2005); Kum 

et al. (2005) e Simonetto (2014). A Dinâmica de Sistemas combina a teoria, o método 

e a filosofia necessários para analisar o comportamento de diversos tipos de sistemas 

como mudança ambiental, política, comportamento econômico, na medicina, na 

engenharia, entre outros campos. A dinâmica de sistemas provê uma base comum 

que pode ser aplicada para entender e influenciar como as coisas mudam ao longo do 

tempo (FORRESTER, 1991). 

 
O processo da dinâmica de sistema inicia-se com um problema a ser resolvido, uma 

situação que precisa ser entendida ou um comportamento não desejado que deva ser 

corrigido ou evitado. A primeira etapa do processo tem como ponto de partida as 

informações que as pessoas dispõem em suas mãos. Forrester (1991) considera que 

a base de dados mental é uma importante fonte de informação sobre as partes 
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que constituem o sistema, bem como sobre as regras que são seguidas no processo 

de tomada de decisão. 

 
O marco na área de Dinâmica de Sistemas (System Dynamics) foi a publicação do 

livro “Industrial Dynamics”, por Jay W. Forrester no MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), no início da década de 1960 (FORRESTER, 1961). Essa obra foi 

inicialmente aplicada à simulação nas áreas de teoria de controle e processos 

industriais. Todavia, hoje ela é aplicada em diversas áreas como na Biologia, na 

Engenharia e nas Ciências Sociais. Em seu livro “Principles of Systems”, Forrester 

(1968) apresenta uma definição de sistemas que se apresenta adequada e concisa 

aos estudos em Dinâmica de Sistemas: “Sistema” significa um grupo de partes que 

operam em conjunto para um objetivo comum. Os sistemas podem ser classificados 

de “abertos” ou “fechados”. Segundo Forrester (1968), os sistemas fechados também 

são chamados de sistemas com feedback (feedback systems). Sistemas abertos são 

aqueles que têm a característica de que as saídas respondem às entradas, porém 

estão dissociadas destas últimas e não têm sobre elas nenhuma influência. Um 

sistema aberto não tem consciência do seu próprio desempenho e uma ação passada 

não controla uma ação futura. 

 
De acordo com Colombo (2003), sistemas fechados (feedback systems) são aqueles 

cujo comportamento presente é influenciado de alguma forma pelo seu 

comportamento passado. Para Sterman (2000), a Dinâmica de Sistemas é um método 

para aprimorar o aprendizado sobre sistemas complexos, ou seja, é um método 

utilizado para desenvolver simuladores através de modelos computacionais que nos 

permitam compreender a dinâmica da complexidade, mapear estruturas de sistemas 

organizacionais ou sociais e verificar a inter-relação de seus elementos num contexto 

amplo em que cada parte contribui para um processo comum. Assim, através da 

simulação por Dinâmica de Sistemas, pode-se compreender como um determinado 

sistema se comporta ao longo do tempo e como possíveis mudanças em seus 

elementos afetam todo o seu comportamento. 
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2.3.4 Porque utilizar System Dynamics (SD) 

 
Problemas do dia a dia do mundo atual podem ser tratados pela metodologia de 

System Dynamics, que é muito utilizada para entender como e porque os sistemas 

mudam ao longo dos anos. SD combina teoria, métodos e filosofia para analisar o 

comportamento de sistemas nas áreas da política, economia, administração, saúde, 

educação, meio ambiente, engenharia etc. A DS vem sendo utilizada na busca pelo 

melhor entendimento dos sistemas sociais e econômicos. As fronteiras do passado 

incluíram a criação da literatura, a exploração da terra e do espaço, os avanços nas 

ciências físicas. O grande desafio das próximas décadas será avançar no 

conhecimento dos sistemas sociais com a mesma competência que no passado 

avançamos no conhecimento do mundo físico (VENSIM, 2004). 

 
O uso da Dinâmica de Sistemas possibilita a construção de um modelo da realidade. 

Seus elementos e suas relações de causa e efeito podem ser visualizados por 

diagramas e gráficos através da simulação computacional. Isso torna possível a 

experimentação de alternativas e mudanças no comportamento dos elementos de um 

sistema e a definição de cenários que podem resultar em diferentes comportamentos 

de um mesmo sistema (WALTERS et al., 2016). 

 
Colombo (2003) explica como os sistemas podem ser complexos, representados por 

modelos com milhares ou mesmo milhões de variáveis que, com seu grau de 

detalhamento e complexidade, possuem enormes quantidades de ciclos de feedback 

que se auto influenciam e definem um comportamento dinâmico padrão do sistema 

para um determinado conjunto de condições iniciais e um determinado conjunto de 

variações nos seus parâmetros. Sterman (2000), assim como Colombo (2003), 

condensa esses padrões em seis tipos básicos. 

 
De acordo com Sterman (2000), os feedbacks positivos produzem comportamentos 

de crescimentos exponenciais que podem levar um determinado sistema à catástrofe, 

caso não haja nenhuma restrição a esse crescimento. 

 
Ao se considerar um sistema como um todo, levando-se em conta todas as interações 

de suas variáveis, dentro do contexto analisado, é possível obter 



114 
 

 
 
 

resultados consistentes desse sistema quando submetido a influências  externas e/ou 

internas. Como os sistemas complexos possuem comportamentos não lineares, 

característicos dos ciclos de feedbacks, o seu comportamento ao longo do tempo é 

imprevisível através de modelos mentais e/ou aproximações por linearizações 

(COLOMBO, 2003). 

 
A Dinâmica de Sistemas utiliza dois tipos de diagramas que podem ser simulados por 

computador e que são compostos por enlaces de feedback que se interagem: o 

diagrama de laço causal (modelagem soft) e o diagrama de estoque e fluxo 

(modelagem hard), conforme destaca Sterman (2000). 

 
Esses diagramas serão mais detalhados a partir deste ponto, sendo que inicialmente 

já é possível avaliar as diferenças entre suas modelagens observando-se a Tabela 4 

 

 
Tabela 4 - Diferenças entre as modelagens soft e hard 

 

 
HARD SOFT 

Definição do modelo Uma representação da realidade Um método para gerar debates 

e insights sobre a realidade 

Definição do problema Uma única e bem definida dimensão 

(objetivo específico) 

Múltiplas dimensões (objetivos 

diversos) 

Agentes/Organizações Não são levados em conta Partes integrantes do modelo 

Dados/Informações Quantitativos Qualitativos 

 

Objetivos 
 

Soluções e recomendações 
 

Insights e aprendizagem 

Resultados Produtos ou recomendações Aprendizado em grupo ou 

autodesenvolvimento 

Fonte: Bastos, A. A. (2003). A Dinâmica de Sistemas e a compreensão de estruturas de negócios. 

São Paulo: Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. 

 
 

 
2.3.5 Diagrama de laço causal 

 
 

Os diagramas de laço causal representam as relações de causa e efeito entre as 

variáveis ou elementos de um determinado sistema complexo e permitem que as 
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estruturas de retroalimentação (feedback) sejam visualizadas (PIDD, 1998). Talvez, o 

primeiro passo ao se utilizar a “Dinâmica de Sistemas” seja entender os enlaces das 

retroalimentações que fazem parte do sistema complexo em estudo (GARCIA, 2006). 

 
Para Cardozo (2000), o diagrama de laço causal permite uma visão sistêmica da 

estrutura causal do sistema complexo cuja utilização ocorre nas seguintes situações: 

em conceitualização de problemas; no desenvolvimento de modelos de fluxo e 

estoque; na análise qualitativa e explicação de resultados de simulações; e em 

projetos de novas políticas. 

 
O diagrama de laço causal se inicia e se conclui na mesma variável, o que constitui 

uma sequência de relações circulares. Segundo Sterman (2000), um laço causal é 

caracterizado por sua polaridade. Um número par de relações negativas caracteriza 

um laço de feedback positivo, enquanto um número ímpar de relações negativas um 

feedback negativo. A representação da causa e efeito é realizada por setas ou flechas 

no diagrama causal, que são acompanhadas de sinais positivos (+) ou negativos (-), 

que indica o tipo de influência de uma variável sobre a outra. O sinal (+) indica que 

uma mudança na variável de origem da flecha produz uma mudança no mesmo 

sentido na variável destino. Já o sinal (-) indica um efeito da variável destino contrário 

à mudança da variável de origem da seta. 

 
Sterman (2000) esclarece como os processos de feedback, presentes em sistemas 

complexos, encontram-se em várias situações ao nosso redor. A expansão da 

população mundial, o crescimento de start-ups, as quedas abruptas na bolsa de 

valores e a proliferação de micróbios em nossos organismos são exemplos de 

feedbacks positivos. Já a tendência de nossos corpos tentarem manter a nossa 

temperatura interna em 37 ⁰C, as dificuldades encontradas em alterar o status-quo 

numa organização e as relações econômicas de equilíbrio entre oferta e demanda são 

exemplos de feedbacks negativos. 

 
A partir da Dinâmica de Sistemas é possível simular, também, o impacto do tempo e 

dos atrasos (delays) no comportamento de um sistema complexo. Esses delays são 

encontrados em situações nas quais os efeitos de uma determinada causa não 
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ocorrem imediatamente, mas sim posteriormente, em outro momento, que pode ser 

medido, por exemplo, em horas, meses ou em vários anos, conforme Garcia (2006). 

Para Richmond & Peterson (2001), o fato dos diagramas causais não permitirem a 

distinção entre fluxos e estoques, nem a sua simulação computacional, e se 

basearem apenas em palavras e setas para caracterizar um laço de realimentação, 

pode conduzir a deduções erradas sobre o comportamento de um determinado 

sistema complexo. Por isso, a importância da simulação computacional através do 

método de diagrama de fluxo e estoque da Dinâmica de Sistemas, que será mais 

bem detalhada na próxima seção do presente estudo. 

 
2.3.6 Diagrama de fluxo e estoque 

 
 

Para Pidd (1998), o principal objetivo dos diagramas de fluxo e estoque é representar 

os relacionamentos quantitativos (matemáticos) entre as variáveis de estoque 

(acumulações) e as variáveis de fluxo (taxas) que formam um modelo dinâmico de um 

sistema complexo enfatizando a estrutura física do sistema analisado. Os principais 

elementos necessários para a construção dos diagramas  de fluxo e estoque são os 

níveis (estoques) e as taxas (fluxos). No diagrama de laço causal foi visto que os laços 

de realimentação ou feedback são os blocos principais para a compreensão de um 

determinado sistema complexo. Já no diagrama de fluxo e estoque, os níveis e os 

fluxos são importantes, pois constituem os blocos que formam esses laços de 

realimentação (MUSSE, 2010). 

 
Forrester (1961) criou a metáfora da hidráulica, que é usada por diversos autores para 

explicar o comportamento de estoque e fluxo na área de Dinâmica de Sistema, como, 

por exemplo, Sterman (2000). Dessa metáfora, a noção de estoque (reservatório) 

remete ao conceito matemático de acumulação ou integração dos fluxos de entrada 

menos os fluxos de saída. A seguir é apresentada a Equação 8 referente ao valor 

acumulado do estoque em determinado tempo (t), segundo o conceito da hidráulica, 

na sua forma integral, onde Estoque (t0) é o valor inicial do estoque no instante t0 

(STERMAN, 2000): 

 

        ( ) ∫
 
[ ( ) ( )] ( ) (8) 
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A equação do estoque pode também ser escrita na sua forma diferencial 

(STERMAN, 2000): 

 

 ( ) 

   
                                                            (9) 

 
 

De acordo com Sterman (2000), a unidade de medida da variável fluxo é especificada 

em unidades por unidades de tempo (pessoas/dia, litros/hora). Já a unidade de medida 

da variável estoque é sempre uma unidade fixa (pessoas, litros). Para Ford (1999) e 

Martin (1997), os elementos essenciais para a elaboração do modelo dinâmico em 

Dinâmica de Sistemas são os estoques e os fluxos. Segundo eles, qualquer sistema 

complexo pode ser representado por essas duas variáveis. A variável estoque pode 

representar integrações (acumulações) ou somatórias. A forma como o estoque será 

representado dependerá dos intervalos de tempo nos quais os fluxos ocorrem. Caso 

o intervalo seja contínuo, o estoque representará integrações ou acumulações, caso 

seja intervalos de tempo discretos, o estoque representará somatórias. Já Cardozo 

(2000) esclarece que o principal problema na modelagem em Dinâmica de Sistemas 

está na dificuldade de se definir de forma precisa as variáveis de fluxo do sistema 

complexo analisado. 

 
Outros aspectos importantes a serem considerados em Dinâmica de Sistemas são os 

efeitos ou a sua percepção de forma não imediata. Atrasos (delays) estão presentes 

em vários momentos em nossa vida, assim como nos efeitos em sistemas complexos. 

O efeito de uma determinada ação pode levar muito tempo para ocorrer ou ser 

percebido (MUSSE, 2010). 

 
Sterman (2000) comenta: 

 
 

Esses atrasos são importantes na Dinâmica de Sistemas. Sterman (2000) 
considera que é difícil para a percepção humana calcular esses atrasos. Em 
sua evolução, o homem aprendeu a perceber problemas cujos efeitos são 
imediatos, como sentir a pele queimar ao colocar a mão no fogo. O autor 
resgata o conceito de racionalidade limitada para considerar que a mente 
humana tem dificuldade de perceber uma relação causal quando causas e 
efeitos estão distantes no tempo. 
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A saúde é um assunto que parece bombardear continuamente nossos sentidos e 

permeia nossa cultura. A mídia popular regularmente mostra problemas atuais em 

cuidados em saúde, reitera a atual "crise" em que estamos, defende uma ou outra 

mudança e nos enche com uma variedade de dados para apoiar ou refutar uma causa 

ou outra. O sistema de saúde é grande e complexo, não se presta naturalmente a uma 

análise, design ou até mesmo compreensão. A complexidade e natureza crítica dada 

ao sistema imploram pelo desenvolvimento e uso de boas práticas e novos e 

representativos modelos (RIFAT, 2012). 

 
Hirsch et al. (2005) afirmam que uma teoria é necessária para explicar o que criou o 

atual conjunto de problemas que existem no sistema de saúde dos EUA e porque os 

esforços de reforma em grande parte falharam. Para este fim, diferentes bases 

filosóficas para reforma e a necessidade de uma abordagem eclética devem ser 

consideradas. 

 

A dinâmica do sistema (SD) é geralmente usada em associação com uma simulação 

do sistema em questão. Considerando a complexidade da maioria dos sistemas, 

desenvolvimento do modelo SD, concentra-se em um subconjunto do sistema do 

mundo real, com a inclusão de critérios orientados pelo problema específico a ser 

abordado pelo modelador. É essencial o pensamento sistêmico para entender a 

estrutura do sistema que está sendo examinado e é a estrutura do sistema que define 

o comportamento do sistema (MULASSO, RAPPOLO & RABAGLIETTI, 2016). 

 
Aumentou o uso de ferramentas de pensamento de sistemas para ajudar a explicar 

porque os sistemas continuam a produzir os mesmos resultados quando alguns 

parâmetros nele são alterados, em vez de abordar a estrutura fundamental, portanto 

a adição de dados quantitativos, os estoques e os fluxos necessários para uma 

simulação de dinâmica do sistema podem ser utilizados para analisar ainda mais o 

sistema (LEHMAN, DAVID & GRUBER, 2017). 
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2.3.7 Dinâmica do sistema (SD) VS. Simulação de Eventos Discretos (DES). 

 
Muitos problemas do sistema podem ser abordados com uma variedade de técnicas 

de modelagem, incluindo Modelagem de Sistema (SD modeling). Isso naturalmente 

leva a uma decisão sobre o uso de Sistema Dinâmico ou Simulação de Eventos 

Discretos (DES). A decisão de escolher entre DES ou SD parece ser feita com base 

em uma função de preferência do usuário desconhecida, ou pelo menos não 

declarada. No entanto, o DES parece funcionar bem para problemas preocupados 

com transações, processamento e fluxo de entidades individuais através de um 

sistema, que são mais geralmente associados a tipos de problemas de nível 

operacional. 

 
No que diz respeito aos cuidados de saúde, foram descritos diferentes tipos de 

modelos e abordagens. Todos seguem a base de Monte Carlo ou DES (simulação de 

eventos discretos). Alguns exemplos destes incluem processamento do paciente em 

um departamento de emergência e avaliação de horários de pessoal. SD, por outro 

lado, é normalmente usado para modelos que representam relações entre variáveis 

do sistema, taxas de mudança ao longo do tempo e feedback explícito. 

 
Os modelos de SD são mais frequentemente associados a tipos de problemas de nível 

mais alto, especialmente a consideração do impacto da política e de decisões 

estratégicas. Morecroft e Robinson (2005) compararam o uso de SD e DES (simulação 

de eventos discretos) de uma variedade de perspectivas, incluindo diferenças 

técnicas, nível relativo de detalhes, capacidade de mostrar feedback de informação e 

diferenças conceituais. Lane (2000) enfocou as diferenças conceituais entre SD e 

DES. Essas diferenças conceituais podem oferecer uma visão especial ao considerar 

a apropriada abordagem de modelagem para sistemas de saúde, particularmente 

existe um histórico de atividade de modelagem de eventos discretos. 

 
Ao lidar com a mudança, precisa-se ir além da tática de nível para enfrentar a questão 

de qual problema está realmente tentando-se resolver. Entendendo as diferenças no 

nível conceitual, pode-se fazer perguntas melhores sobre o problema sob   

investigação.   Em  última   análise,  tem-se   uma   melhor   compreensão  das 



120 
 

 
 
 

explicações e insights que estas abordagens oferecem, levando à seleção adequada 

da técnica adequada no momento adequado. 

 

Com os registros de epidemiologia e sistema de saúde, as publicações exibem um 

consistente aumento do padrão ao longo do tempo (Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Estrutura geral de sistemas de saúde 

Categoria Descrição 

Sistemas de Saúde Estudos de estratégia e política em nível nacional ou internacional 

Sistemas Estudos estratégicos e de políticas, tipicamente dentro das 

organizações, na área regional ou metropolitana nível. 

Clinica Estudos estratégicos e de políticas, tipicamente dentro de organizações 

ou dentro de uma única instalação. 

Entrega Estudos táticos, tipicamente dentro de uma única instalação ou 

departamento dentro de uma instalação. 

Prevenção Estudos focados na prevenção de doença, doença ou incidentes e o 

impacto da prevenção estratégias e táticas. 

Epidemiologia Estudos focados na disseminação de doença ou doença ou o fisiológico 

compreensão de uma doença ou doença. 

Fonte: Autor, 2019 

 
 

Passo crítico na compreensão e melhoria de qualquer aspecto do sistema de saúde, 

está representado adequadamente a estrutura, ou arquitetura, do  sistema. Apresenta 

uma estrutura rudimentar, que é limitada em sua capacidade de representar o sistema 

de saúde e fornece pouco insight na estrutura deste e, portanto, revela pouco sobre 

como a estrutura contribui para o comportamento. 

 
Diagramas de loop causal e a estrutura subjacente dos sistemas fornecem uma 

maneira poderosa de representar a arquitetura do sistema de saúde. Por exemplo, 

Hirsch et al. (2005) exploram o sistema de saúde a partir da perspectiva dinâmica da 

saúde da população (Figura 13). . O modelo proposto integra todos esses efeitos ao 

invés de considerá-los individualmente, demonstrando uma força de modelagem de 

Sistemas Dinâmicos. 
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Figura 13 - Dinâmica da Saúde da População 
 

 

 

Fonte: Hirsch et al., 2005 

 

 

Um benefício adicional da modelagem SD é a análise de políticas. Em qualquer 

exercício de simulação, avalia-se “políticas”. Em aplicações típicas de DES, as 

políticas consideradas podem ser coisas como decisões de roteamento, horários de 

pessoal, especial manipulação de filas e assim por diante. Essas políticas podem ter 

um grande efeito no desempenho do sistema. Os tipos de políticas que a SD 

normalmente considera são de nível superior, concentrando-se mais no efeito da 

estrutura e possíveis mudanças nessa estrutura. SD fornece um melhor conjunto de 

ferramentas para avaliar esses tipos de recomendações de políticas. 

 
Além disso, o SD oferece um ambiente de aprendizado natural, refletindo a natureza 

dinâmica de qualquer sistema, o qual, se feito corretamente, aumenta a compreensão 

do sistema e a aprendizagem daqueles que participam da construção do modelo, mais 

um benefício da modelagem SD. Para entender adequadamente e, assim, melhorar 

um sistema, pode ser útil, ou mesmo necessário, combinar SD com DES para permitir 

que uma miríade de decisões políticas seja mais efetivamente avaliada, esta 

combinação está sendo conduzida por vários pesquisadores. 

 
O aumento do poder de computação possibilitou o desenvolvimento de ferramentas 

de software que permitirão uma integração dessas técnicas de modelagem. As 

ferramentas tradicionais para aumentar a compreensão do desempenho do sistema 

não se mostraram bem sucedidas para alcançar um desempenho inovador neste 
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ambiente, portanto, outras ferramentas devem ser investigadas e aplicadas na 

melhoria do desempenho do sistema de saúde. 

 

As aplicações de dinâmica de sistemas em sistemas de saúde foram desenvolvidas 

há quase 40 anos, nestes níveis, políticas integradas podem ser efetivamente 

modeladas, levando a melhorias amplas e dramáticas no desempenho do sistema de 

saúde. Hirsch et al. (2005) demonstraram benefícios potenciais sobre o aumento da 

utilização de modelagem SD que podem contribuir para um desempenho significativo 

baseado em melhoria da estrutura. 

 
As oportunidades que existem para aplicar modelagem SD em melhoria do 

desempenho dos sistemas de saúde começam com a modelos qualitativos que Hirsch 

et al. desenvolveram e afirmaram corretamente que uma via principal da pesquisa é 

construir, a partir de seus diagramas causais, adicionando necessariamente dados de 

estoque e fluxo para apoiar a análise quantitativa. Além disso, o ponto forte da 

simulação de eventos discretos deve continuar a ser explorado para gerar 

oportunidades de melhoria. No entanto, pesquisas indicam que ainda mais benefícios 

podem ser obtidos através da integração eficiente de Modelos SD e DES para 

aproveitar os pontos fortes de ambas as técnicas. 
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3 METODOLOGIA: A TRAJETÓRIA DO ESTUDO 

 
Neste capítulo, será apresentada a metodologia aplicada nesta pesquisa e serão 

tratados e discutidos os seguintes itens: a caracterização da pesquisa, os 

procedimentos metodológicos, as etapas da pesquisa, o tipo de pesquisa, o modo  de 

coleta de dados, a construção do modelo computacional prévio, o instrumento da 

pesquisa responsável pela simulação computacional e a forma de análise das 

evidências. Também serão apresentados alguns aspectos com relação à simulação a 

partir do simulador Vensim (VENTANA SYSTEMS, 2016), que será utilizado na análise 

de dados deste trabalho, e serão detalhadas as considerações para  o cálculo do 

ROIC, NOPAT, Custo de Capital, Capital Investido e Geração de Valor (EVA®). Por 

fim, será apresentada a síntese da metodologia utilizada para se alcançar os objetivos 

específicos desta pesquisa. 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi o estudo de caso único e o seu tipo 

é o descritivo-explanatório. A questão tratada na presente pesquisa é: o modelo 

baseado na Dinâmica de Sistemas pode contribuir na estratégia de Geração de Valor 

de uma cooperativa de trabalho médico? Segundo Yin (2015), possui um caráter 

descritivo-explanatório devido a sugerir uma pesquisa que pode ser aplicada sobre um 

estudo de caso em que dados históricos e experimentos tendem a serem utilizados 

como estratégias de pesquisa. Segundo esse autor, a questão trabalha com aspectos 

operacionais que necessitam serem traçados ao longo do tempo e explicados ao invés 

de serem tratados como repetições ou incidências. 

 
Este trabalho utiliza como meio a pesquisa documental, uma vez que extrai 

informações de documentos publicados no Balanço Patrimonial e a Demonstração do 

Resultado do Exercício para se obter os valores das variáveis do Diagrama de Fluxo 

e Estoque obtido nesta pesquisa e de documentos da Unimed Vitória Cooperativa de 

Trabalho Médico, disponíveis na ANS, escrita e on-line (Web). 

 
A abordagem deste trabalho caracteriza-se como quantitativa, pois são analisados 

dados numéricos de demonstrativos contábeis, de informações da Unimed Vitória 
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Cooperativa de Trabalho Médico, da análise estatística/econométrica dos valores dos 

riscos, retornos, custos de capital e geração de valor da Unimed Vitória. Além disso, 

a simulação de cenários futuros pelo programa Vensim,® com base na metodologia 

de Dinâmica de Sistemas, caracteriza-se por uma abordagem quantitativa. Assim, a 

abordagem deste trabalho está inserida no paradigma positivista que, segundo Collins 

& Hussey (2005), baseia-se no raciocínio lógico, preciso e objetivo na investigação de 

problemas de pesquisa e previsão de cenários futuros ao invés de se basear em 

palpites, experiência e intuição. 

 
Sendo assim, esta pesquisa irá procurar responder à seguinte questão: Os 

Indicadores Assistenciais do Modelo de Atenção Integral à Saúde, na perspectiva da 

Dinâmica de Sistema, contribui na estratégia de Geração de Valor em uma cooperativa 

de trabalho médico? 

 
3.2 A ambiência do estudo 

 
A unidade de análise desta dissertação foi a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho 

Médico. As unidades de observação consistiram nas demonstrações contábeis 

informadas na ANS, nas publicações e nos documentos da Unimed Vitória, 

disponíveis na ANS escrita e on-line (Web). 

 
No Brasil, a Saúde Suplementar, isto, é a iniciativa privada, foi autorizada a partir da 

constituição de 1988, artigo n°199. O marco regulatório ocorreu no ano de 1998,  com 

a publicação da Lei Federal nº 9.656, e suas bases estabelecidas no ano de 2000, 

com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável pela 

regulação do setor (RODRIGUES; SILVA; SENA, 2015; ZIROLDO; GIMENES; 

CASTELO JÚNIOR, 2013). 

 
A Saúde Suplementar tornou-se um pilar de sustentabilidade da economia em saúde, 

visto que os planos de saúde são responsáveis pelo acolhimento de um quarto da 

população brasileira, sendo uma atividade econômica que mobiliza bilhões. Porém, 

autores apontam alguns fatores que podem desestabilizar a sustentabilidade 

financeira da saúde suplementar (KELLES, 2013). O envelhecimento e aumento da 

longevidade populacional, a transição epidemiológica, 
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os avanços tecnológicos na saúde e também as sucessivas legislações e 

regulamentações da ANS (incluindo a inserção de serviços no rol) aumentam os 

custos e instituem a necessidade de monitoramento, portanto se torna importante 

ponderar até quando esse cenário será sustentável economicamente (KELLES, 2013; 

ZIROLDO; GIMENES; CASTELO JÚNIOR, 2013). 

 
O Sistema Unimed no Brasil é composto por 344 cooperativas médicas, que prestam 

assistência para 17.497.787 milhões de clientes, presentes em 4.686 municípios em 

84% do território nacional. Hoje, o Sistema Unimed conta com 115.133 mil médicos 

ativos, 119 hospitais próprios (9.296 leitos), 15 Hospitais dias (199 leitos), 199 Prontos 

Atendimentos, 91 farmácias, 102 laboratórios e 131 Centros Diagnósticos e ampla 

rede assistencial credenciada, com 2.501 hospitais credenciados (110.766 leitos), 

além de pronto-atendimentos, laboratórios, centros de diagnósticos e serviços móveis 

de remoção aérea e terrestre para garantir qualidade nos serviços de assistência 

médica, hospitalar e de diagnóstico complementar. 

 
Também tem 38% de participação no mercado nacional de planos de saúde, 

responsável por 101 mil empregos diretos e 22 % de proporção de médicos em 

atividade no Brasil. Por 25 anos, a Unimed é o plano de saúde mais lembrado pelos 

brasileiros no Top of Mind e 16 vezes consecutivas o plano de saúde em que os 

brasileiros mais confiam. 

 
A Unimed Federação Espírito Santo é institucionalmente responsável pelas 

Operadoras Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba, Unimed Sul 

Capixaba e Unimed Vitória e pela Prestadora Unimed Piraqueaçu. O Sistema Unimed 

no Espirito Santo reúne 503.070 Clientes, 3.945 Colaboradores 3.591 Cooperados, 

33,47% médicos ativos no ES, 04 Hospitais próprios, 01 Hospital- dia/Maternidade, 

além de prontos-atendimentos, centros de especialidades, laboratórios, unidades de 

diagnóstico, unidades de oncologia, serviços de home care e ambulâncias. 

 
A Unimed Vitória, constituída em 1979, abrange 19 municípios e oferece soluções em 

saúde com um atendimento humanizado, contribuindo para o desenvolvimento da 

sociedade. Atua nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, 
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Guarapari, Domingos Martins, Marechal Floriano, Anchieta, Aracruz, Ibiraçu, João 

Neiva, Fundão, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Itarana, 

Laranja da Terra e Itaguaçu. 

 
A Cooperativa é a primeira capixaba a conquistar o título de Operadora Acreditada, 

no nível Ouro, pela ANS, avaliada em sete dimensões relacionadas pela instituição: 

Programa de melhoria da qualidade, Dinâmica da qualidade e desempenho da rede 

prestadora, Sistemáticas de gerenciamento das ações dos serviços de saúde, 

Satisfação dos beneficiários, Programas de gerenciamento de doenças e promoção 

da saúde, Estrutura e operação e Gestão. 

 
Composta atualmente por 2.459 médicos cooperados, 343.684 clientes, 2.191 

colaboradores com a missão de cuidar da saúde dos clientes, com humanização, 

resolutividade e segurança, contribuindo para uma sociedade sustentável, com a visão 

de ser reconhecida como uma empresa inovadora em soluções de saúde, com modelo 

de assistência integral e personalizada, primando pela defesa de valores como: Ética 

e Transparência – Comunicar de forma clara, proativa e acessível para os clientes, 

cooperados, prestadores, colaboradores e sociedade; Responsabilidade Social – 

Atuar junto à sociedade em ações que promovam o bem-estar e qualidade de vida; 

Competência – Aprimorar incansavelmente as habilidades técnicas e 

comportamentais, para alcançar os resultados; Comprometimento – Assumir as 

responsabilidades e desafios, por meio de cumprimento aos princípios legais e 

estatutários, visando o atendimento aos requisitos do cliente e resultados satisfatórios 

da cooperativa; Inovação – Usar a criatividade e o espírito empreendedor na busca de 

soluções que otimizem os resultados; Valorização do Indivíduo – Colocar-se no lugar 

do outro, com respeito e propiciando relações abertas, francas e saudáveis; Melhoria 

Contínua – Melhorar a forma de executar os processos, demonstrando resultados de 

otimização de custos, tempo e aumento da satisfação dos envolvidos e Segurança 

Assistencial – Ter a consciência de que o resultado dos nossos atos impacta na vida 

e na saúde dos nossos clientes. 

 
A atenção primária à saúde é um dos principais direcionamentos da política 

assistencial da Unimed Vitória desde 2013. Esse modelo de assistência não é focado 

no tratamento da doença, mas na promoção de saúde e na prevenção de 
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doenças, mudando a maneira como a operadora passou a abordar a assistência aos 

clientes. 

 
Desse novo modelo nasceu o produto Unimed Personal, que tem atraído cada vez 

mais usuários por oferecer um acompanhamento por um médico de referência. O 

cuidado é disponibilizado de acordo com as necessidades de cada paciente, gerando 

qualidade assistencial e sustentabilidade para a operadora. A cooperativa, em 2018, 

somou 52.781 vidas no Personal, seguindo como a maior operadora em número de 

beneficiários no modelo de atenção primária no Sistema Unimed, tanto em números 

absolutos quanto em relação ao total da carteira. O modelo, que vem ganhando força 

no Brasil, se espelhou em países como Inglaterra, Holanda, Alemanha e Austrália, que 

atuam com o conceito de uma forma de cuidado ainda mais próxima e humanizada. 

Na atenção primária à saúde, o paciente recebe um acompanhamento individual, feito 

pelo seu médico de referência, que passa a conhecer o seu histórico, fazendo um 

atendimento personalizado na unidade mais próxima. O médico é o gerenciador da 

saúde do paciente, de forma global, responsável por uma lista, em média de 1700 

clientes da carteira por cada equipe. 

 
A Unimed Personal conta atualmente com: 72 médicos, que atendem em oito 

unidades que realizaram 250.416 atendimentos em 2018, com aprovação de 91,6% 

em pesquisa de satisfação pelos beneficiários. Para estimular os bons hábitos de seus 

clientes, com um incentivo à promoção da saúde e uma assistência preventiva com 

foco na qualidade de vida, a Unimed Vitória oferece, por meio do Programa Viver Bem, 

12 programas de prevenção em forma de benefício: Dor Crônica Osteomioarticular, 

Vida Ativa, Gestantes, Baby Care, Idoso Bem Cuidado, Gerenciamento de Crônicos 

no Domicílio, Diabetes, Asma Infantil, Reeducação Alimentar Adulto e Infantil, 

Tabagismo e Saúde Mental. Ainda faz parte do escopo, ser referência para os 

atendimentos de Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia (PNF). Após fazer sua 

inscrição, o paciente participa de grupos, consultas, oficinas, palestras e cursos que 

oferecem orientação voltada ao cuidado e informações sobre as principais doenças 

da atualidade e a melhor forma de preveni-las. Também é estimulada a prática de 

hábitos e comportamentos saudáveis. 
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O Viver Bem, para dar suporte ao tratamento recebido em consultório, conta com uma 

equipe interdisciplinar formada por médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos. A equipe não tem 

como objetivo substituir os cuidados médicos para com o paciente, mas sim oferecer 

um suporte, atuando na promoção e educação em saúde. Foram realizados, em 2018, 

331.999 atendimentos, alcançando uma nota de satisfação de 9,58, do total de 10, 

entre os beneficiários que participam das atividades. A iniciativa é voltada, sobretudo, 

aos clientes com fatores de risco ou portadores de doenças crônicas, como 

hipertensão, diabetes, asma e bronquite crônicas, dor crônica osteomioarticular, 

obesidade, sobrepeso e tabagismo, e pessoas com idade acima de 60 anos e 

gestantes. 

 
Entre as principais premiações em 2018, posiciona-se entre as 150 Melhores 

Empresas para Trabalhar, da Revista Você S/A – Operadora e Hospital Unimed, 18ª 

posição entre os 50 Maiores Planos de Saúde – Anuário Valor 1000, Terceiro lugar na 

categoria Inovação e Tecnologia no Prêmio SomosCoop – Melhores do Ano, Selo 

Hospital Unimed de Sustentabilidade 2018 – categoria Diamante, Prêmio de 

Sustentabilidade da Unimed do Brasil – Selo Diamante, Prêmio Excelência na Jornada 

do Cliente, Prêmio de Comunicação e Marketing - categorias Ações/Campanhas com 

a Imprensa e Ações/Campanhas com o Colaborador, Prêmio Líder Empresarial, 

Prêmio Excelência em Saúde nas Categorias Plano de Saúde e Hospital, Recall de 

Marcas “A GAZETA” no Segmento Plano de Saúde, Marcas Ícones nas Categorias 

Plano de Saúde e Hospital Particular, Prêmio Ser Humano, Primeiro lugar na categoria 

Sustentabilidade, da ABRR e Certificação ISO 9001- 2015 E ONA Nível III ( Relatório 

de Gestão e Sustentabilidade, 2018). 

 
3.3 Procedimentos metodológicos 

 
 

Nesta pesquisa o método utilizado para o desenvolvimento dos modelos 

computacionais foi baseado na metodologia apresentada por Law (2015) para 

modelagem e simulação de sistemas, o qual é baseado na metodologia de 

Pensamento Sistêmico e Dinâmica de sistemas. A pesquisa é constituída pelos 

seguintes passos, apresentados na figura 14: 



129 
 

 
 
 

Figura 14 - Fluxograma das etapas de aplicação do método de pesquisa 

 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

A etapa (I) representa o estudo exploratório em artigos científicos, relatório técnico, 

entrevista com stakeholders e observações do ambiente onde os dados foram 

coletados. Através desses dados, o problema de pesquisa foi especificado e 

estruturado. As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Seu planejamento 

é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2002). 

 
A etapa (II) apresenta o desenvolvimento da solução, através da construção de 

modelos formais capazes de representar o problema (definição das variáveis e seus 

relacionamentos). A implementação computacional da solução (etapa (III)), será 

realizada com o auxílio do simulador Vensim (VENTANA SYSTEMS, 2016) da área 

de Dinâmica de Sistemas. A etapa (IV) é responsável pela verificação e validação 

(v&v) da solução, através de testes em laboratório e análise do comportamento 

histórico (com os dados que foram possíveis), para verificar se os resultados obtidos 

representam parte da realidade observada, bem como através da simulação de um 

experimento utilizando nove cenários para tal. Também foram  entrevistados gestores 

das áreas envolvidas para garantir uma maior fidedignidade ao estudo. Por fim, a 

pesquisa será analisada na etapa (V), na qual serão expostas as diferenças entre as 

possibilidades existentes. No decorrer da pesquisa, existe a possibilidade de retornar 

para as etapas anteriores, com o intuito de realizar a modelagem mais próxima do 

sistema real. 
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3.4 Simulação computacional 

 
A simulação computacional de sistemas consiste na utilização de um conjunto de 

métodos e técnicas matemáticas, com o objetivo de imitar o comportamento de 

sistemas reais, geralmente utilizando-se de computadores e softwares (KELTON; 

SADOWSKI; SADOWSKI, 1998). Ela pode ser definida como um processo de projetar 

um modelo de um sistema real e procedimentos de experimentos com esse modelo, 

com o propósito de verificar o comportamento do sistema, ou até mesmo avaliar 

estratégias para a sua operação (PEGDEN; SHANON; SADOWSKI, 1995). 

 
Por meio do uso da simulação, pode-se imitar o comportamento de, praticamente, 

qualquer tipo de operação ou processo do mundo real (Law, 2015). Para Chwif e 

Medina (2015), a simulação computacional necessita de um computador para ser 

realizada, tendo como objetivo analisar o comportamento do objeto de estudo. 

Andrade et al (2006) afirma que um modelo computacional deve conter: painel de 

entrada; gráficos; tabela e controles de saída; modelagem das relações de causa e 

efeito. A criação de um modelo lógico é uma das principais etapas de um estudo de 

simulação, este modelo deve ser formado por um conjunto de suposições e 

aproximações, todas devidamente estruturadas e quantificadas, o objetivo do  modelo 

lógico é representar o comportamento do sistema real estudado com todas suas 

variáveis possíveis. 

 
Devem-se utilizar modelos lógicos quando se deseja aprender alguma coisa sobre o 

sistema real que não se pode observar ou experimentar diretamente, inexistência do 

sistema real, dificuldade de sua manipulação, custo alto para executar determinados 

ensaios. Os resultados obtidos pelo modelo e pelo sistema real são influenciados pela 

quantidade de simplificações impostas ao modelo, por isso esse método é uma das 

ferramentas de análise mais poderosas disponíveis para a representação de sistemas 

complexos (KELTON; SADOWSKI; SADOWSKI, 1998). No cotidiano mundial, existem 

várias aplicações para a simulação computacional, como, por exemplo, produção na 

área de alimentos, controle de trânsito, otimização de rotas utilizadas para entrega de 

encomendas, recolhimento de resíduos, entre outras utilidades. 
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3.5 Planejamento dos cenários 

 
Para construção dos cenários, utilizou-se a metodologia de Pensamento Sistêmico 

combinada com a metodologia de Planejamento por Cenários. Segundo Andrade 

(2006), esta combinação já existe há alguns anos e foi gerada para auxiliar as 

organizações a compreenderem sistematicamente a realidade presente e a 

desvendarem os possíveis caminhos de desdobramento do futuro. Juntos, tais 

métodos possibilitam entender as forças que moldam a realidade, a fim de visualizar 

possíveis futuros. Com este processo desafiam-se maneiras institucionalizadas de 

pensar e agir, e promove-se o aprendizado organizacional e a emergência de um 

futuro profundamente desejado. 

 
Porém, para esses benefícios se concretizarem, nota-se a necessidade de, em termos 

metodológicos, relacionar-se em um todo coerente, as metodologias de Pensamento 

Sistêmico e de Planejamento por Cenários. De um lado, o pensamento Sistêmico é 

uma ferramenta capaz de trazer à compreensão as forças estruturais que moldam a 

realidade. Por outro, o Planejamento por Cenários promove a aprendizagem e o 

desafio aos modelos mentais por meio da visualização de futuros possíveis. Com 

ambas as metodologias atuando conjuntamente para alimentar o processo 

estratégico, tem-se um aporte metodológico capaz de oferecer os benefícios acima 

descritos de uma maneira sinérgica. Além disso, evita-se que o processo estratégico 

sofra dificuldades, tais como a tendência de focalizar-se em eventos, o hábito ineficaz 

de buscar predizer o futuro, o comportamento reativo de adaptação ao futuro e a 

focalização somente em resolução de problemas. 

 
Para construir cenários, deve-se, primeiramente, definir a decisão central a ser 

tomada, o problema ou situação de interesse a ser avaliado. Depois, é necessário que 

se identifiquem as principais forças motrizes, as quais, segundo Schwartz (2000), são 

aquelas forças que atuam estruturalmente na realidade e que são importantes para (e 

impactam sobre) as decisões dos indivíduos e os desdobramentos das decisões no 

futuro. As forças motrizes são de dois tipos: (1) elementos predeterminados (ou 

tendências), que são forças sobre as quais, do ponto de vista estrutural, tem-se uma 

visão muito clara de como elas se desdobrarão 
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no futuro; e (2) incertezas críticas, que são forças para as quais não se tem uma ideia 

muito clara sobre seus desdobramentos no futuro. 

 
Sob a perspectiva sistêmica, as forças motrizes são as representadas pelos múltiplos 

enlaces de reforço e balanceadoras de um mapa sistêmico da realidade atual. Enlaces 

são forças motrizes porque estão sistemicamente estruturados. Tenderia, então, a se 

afirmar que esses enlaces são os elementos que se predeterminam, porque esta 

estrutura geraria certo padrão de comportamento se modelada e simulada em um 

software de dinâmica de sistemas. 

 
Tendo-se uma variável incerta, o padrão de comportamento é incerto. Nesse caso, 

essa variável ou o conjunto de relações de causa e efeito as quais ela pertence seria 

uma incerteza crítica. Têm-se, assim, vários cenários de ação de desdobramento. É 

relevante admitir que um modelo da realidade atual nunca contém todos os potenciais 

fatores e enlaces possíveis. Por isso, a construção dos cenários passa por listar novas 

forças motrizes e classificá-las em elementos predeterminados e incertezas críticas, 

dentro do horizonte de tempo definido. 

 
Segundo Andrade et al (2006), o método do PSPC (Pensamento Sistêmico e 

Cenários) obedece aos seguintes passos: 

 Identificar a questão ou decisão central: estabelecer a decisão ou o foco interno 

de interesse. O processo é realizado de "dentro para fora", a partir de uma 

demanda da própria organização; 

 Identificar os fatores-chave no ambiente local: listar os fatores-chave ou os 

indicadores que indiquem o sucesso ou fracasso da decisão; 

 Avaliar o estado atual por meio do Pensamento Sistêmico: buscar em 

referências bibliográficas o estado atual do problema a ser estudado; 

 Identificar as forças motrizes fundamentais no ambiente local e global e o inter-

relacionamento sistêmico dessas forças: listar as forças motrizes capazes de 

influenciar os fatores-chaves. Alguns terão uma tendência predeterminada, 

outras incertezas críticas. Esse processo de indicação leva à construção de 

panoramas relevantes de análise, bem como à identificação dos sinais 

sistêmicos de tendências predeterminadas ou de incertezas críticas; 
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 Hierarquizar por grau de importância e incerteza: hierarquizar as forças 

motrizes de modo identificar os dois ou três fatores mais importantes e incertos; 

 Selecionar e presenciar as lógicas dos cenários: a definição das forças motrizes 

principais transforma essas em eixos com valores-limite que, uma vez 

cruzados, gerarão um pequeno número de possíveis cenários. Esses cenários 

estarão representados em um espectro (um eixo), uma matriz (dois eixos) ou 

em um cubo (três eixos). Em cada célula um enredo será desenvolvido, que 

caracteriza "de que mundo trata um cenário como esse"; 

 Encorpar os cenários: identificar o que ocorre com os fatores-chave e com 

forças motrizes em cada um dos cenários; 

 Selecionar indicadores e sinalizadores de cenários: estabelecer graus de 

probabilidade para ocorrência dos diferentes cenários e definir quais 

indicadores ou sinalizadores mostrará de maneira mais eficaz o curso da 

história, para que decisões rápidas e efetivas sejam tomadas; 

 Construir modelos computacionais e experienciar os cenários: englobar todo  o 

conhecimento adquirido nas etapas anteriores e migrar para um modelo 

computacional, onde seja representada a realidade a ser vivida; 

 Promover a visão do futuro: projetar a solução em um horizonte de tempo a ser 

definido pelo modulador; 

 Determinar implicações, construir estratégias e decidir ações do presente: Com 

aplicação de tal método, o produto principal será o ganho de aprendizagem 

fundamental para necessidades como tomada de decisões estratégicas. 

 
3.6 Desenvolvimento dos modelos computacionais 

 
 

Para realizar a análise dos resultados da simulação computacional, será utilizado o 

software Vensim. O Vensim possui as características de melhorar os sistemas reais, 

sendo muito utilizado para desenvolver e analisar modelos de dinâmica de sistemas. 

Por meio das ferramentas e suas extensões, apresenta para o usuário uma análise de 

alta qualidade, com dimensões que absorvem e checam a realidade. Podem-se 

interligar diferentes variáveis, atribuindo diferentes pesos, além de fornecer ao 
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usuário um ambiente para criação de modelos flexíveis. Outro benefício do software é 

o fato de ser gratuito, podendo ser utilizado em salas de aula ou em outros ambientes 

educacionais. A figura 15 apresenta o layout do software e as marcações das funções 

que serão utilizadas neste projeto. 

 
Figura 15 - Layout do software VENSIM-PLE 

 
 

Fonte: Autor, 2019. 

 
 

 
As ferramentas necessárias para a pesquisa são descritas a seguir: 

 
 

(A) Move/Size Words and Arrows: Permite apontar uma variável, movê-la e 

alterar o tamanho. Quando esta tecla é pressionada, surge uma “bolinha” no 

canto inferior direito das variáveis do modelo. Deslocando a “bolinha” com o 

cursor, podemos alterar o tamanho/formato da variável. 

(B) Variable – Auxiliary/Constant: Define/cria uma variável, normalmente uma 

constante. Pode ser uma auxiliar especificada with lookup. Estas definições 

são feitas no editor de Equações e aparece quando é apontado a variável e o 

botão Equations. É utilizada para definir constantes, equações e tabelas “x” e 

“y”, não deve ser usada para acumular valores. 

(C) Box Variable – Level: Define/cria uma variável onde vão ser acumulados 

valores. Normalmente do tipo Level. Os valores que vão ser somados ou 

subtraídos devem ser sempre indicados com variáveis definidas com o botão 
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“Rate”. No editor de Equações é necessário informar o valor inicial do 

acumulador. 

(D) Aroox: Informa a uma variável a existência de outra variável, que será usada 

na equação. A ponta da seta ficará no local onde o movimento do cursor 

terminar. No meio da Aroow vai aparecer uma “bolinha” que permite ajustar a 

seta resultante. 

(E) Rate: Define/Cria Define / cria uma variável do tipo “Constant”, que poderá ser 

um valor ou uma equação. Estas variáveis indicam os valores que vão ser 

somados ou subtraídos nas variáveis acumuladores (Box Variable - Level). 

(F) Shadow Variable: Define/cria uma variável já existente. Uma variável já criada 

ou do sistema como <Time>. Ela ajuda a construir modelos sem setas (Arrow) 

cruzadas. 

(G) Equations: Abre o editor de equações para que se coloque valores ou 

equações numa variável. 

(H) Set up a Simulation: Executa uma simulação, permitindo alterar as variáveis 

exógenas. 

(I) Causes Strip: Mostra quadro com os gráficos das “variáveis” e constantes que 

afetam a variável selecionada. 

(J) Graph: Mostra quadro com o(s) gráfico(s) da variável selecionada. 

(K) Table: Mostra quadro com tabela (semelhante Excel) apresentando os valores 

da variável selecionada, em linha(s) na horizontal. 

 
A Modelagem Computacional é uma área de conhecimento multidisciplinar que trata 

da aplicação de modelos matemáticos e técnicas da computação à análise, 

compreensão e estudo da fenomenologia de problemas complexos em áreas tão 

abrangentes quanto as engenharias, ciências exatas, biológicas, humanas, economia 

e ciências. São representações incompletas e mais simples do que o objeto ou sistema 

em questão (COSTA, 2004). Para Andrade et al (2006), a modelagem computacional 

é uma das ferramentas do pensamento sistêmico que adicionam aprendizado ao 

processo e por meio dela constroem-se micromundos do sistema real. 

 
Chwif e Medina (2015), em seu livro, descrevem a modelagem computacional como 

uma apresentação de sistemas reais, possuindo grande importância para entender 
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a complexidade do mundo real. Um modelo de simulação consegue capturar com mais 

fidelidade as características de tempo, estado e natureza, a partir de softwares estas 

características capturadas são repetidas em um computador com o mesmo 

comportamento que o sistema real apresenta, auxiliando, assim, o processo decisório. 

 
Para a aplicação da modelagem computacional foi necessário desenvolver a dinâmica 

de sistemas do modelo. A dinâmica de sistemas contempla a suposição de que os 

comportamentos dinâmicos em sistemas complexos decorrem de estruturas causais 

constituídas de múltiplos laços de realimentação negativos e positivos, que se 

constituem por meio de fluxos de recursos em informações, formando um padrão 

fechado de interações circulares endógenas ao sistema. Poucas variáveis são 

representadas exogenamente. Tais variáveis influenciam o sistema, mas não são 

influenciadas por ele. O objetivo principal dos modelos é ajudar o processo mental dos 

tomadores de decisão a lidar com o comportamento de sistemas complexos ao longo 

do tempo, representando os modelos mentais em formulações explícitas na forma de 

diagramar de fluxo e equações matemáticas de simulação. A representação gráfica 

dos modelos é feita com os “diagramas de estoque e fluxos”, que inter-relacionam as 

decisões e os estados dos sistemas por meio dos enlaces causais. 

 
Importante destacar um grupo de beneficiários da carteira do Plano Personal que 

faziam parte da Carteira Geral de beneficiários e que passaram a integrar há um ano 

esta carteira. 

 
Muito relevante apontarmos a grande rotatividade (turnover), cerca de 30% ao ano, 

entre os beneficiários da carteira desta modalidade de plano em virtude do seu perfil 

ocupacional e contratual das empresas. 

 
Na Tabela 6 demonstramos o perfil demográfico dos beneficiários do Grupo Controle 

de beneficiários atendidos sob o Modelo de Atenção Integral à Saúde (Unimed 

Personal), composto por 12. 696 beneficiários, sendo 5.735 do sexo feminino, 

correspondendo a 45% da carteira, e 6.931 do sexo masculino, correspondendo a 

55% carteira, cuja mediana é de idade é de 36 anos. 
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Tabela 6 - Distribuição por faixa etária, mediana e sexo na carteira do personal 
 

Descrição: Faixa Etária % Quantidade 

1 a 4 0,70% 89 

5 a 9 5,91% 750 

10 a 14 6,36% 807 

15 a 19 5,74% 729 

20 a 29 15,22% 1932 

30 a 39 26,34% 3344 

40 a 49 21,27% 2700 

50 a 59 12,64% 1605 

60 a 69 4,42% 561 

70 a 79 0,84% 107 

80 ou + 0,57% 72 

Total 100,00% 12696 

Sexo   

Feminino 5.765  

Masculino 6.931  

Total 12.696  

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

 
Na Tabela 7, demonstramos o perfil demográfico dos beneficiários da Carteira Geral 

de beneficiários atendidos no Modelo Assistencial Tradicional, composta de 340.381 

beneficiários, sendo 177.912 do sexo feminino, correspondendo a 52%, e 162.469 

do sexo masculino, correspondendo a 48% da carteira de beneficiários e mediana 

de idade de 35 anos. 
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Tabela 7 - Distribuição por faixa etária na carteira na carteira geral 

 

Descrição: Faixa Etária % Quantidade 

Menor que 1 0,34% 1167 

1 a 4 5,70% 19396 

5 a 9 6,32% 21526 

10 a 14 5,19% 17677 

15 a 19 5,03% 17125 

20 a 29 15,26% 51958 

30 a 39 21,54% 73322 

40 a 49 15,46% 52608 

50 a 59 11,06% 37635 

60 a 69 7,39% 25143 

70 a 79 3,92% 13330 

80 ou + 2,79% 9494 

Total 100,00% 340.381 

Sexo   

Feminino 177.912  

Masculino 162.469  

Total 340.381  

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Foram avaliados os comportamentos das variáveis: frequência de consultas eletivas 

per capita, frequência de consultas em Pronto Socorro (P.S) per capita, percentual (%) 

de consultas em Pronto Socorro (P.S), número de exames gerados por consultas, 

custo de exames per capita, frequência de exames per capita, frequência de terapias 

per capita, custo médio de Internações, frequência média usuário/ano de Internações 

e percentual (%) de Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primária (ICSAP) 

* do grupo de beneficiários do Personal (grupo controle) que reúne beneficiários que 

ingressaram há 12 meses nesta modalidade de atendimento e que faziam parte da 

carteira geral e o comportamento dos beneficiários da carteira geral durante o ano de 

2018. 

 
Na Tabela 8, observamos os indicadores de procedimentos assistenciais e seus 

comportamentos comparando os beneficiários do Plano Personal e da Carteira Geral 

e referenciais do Sistema Unimed no período de Janeiro a Dezembro de 2018: 
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Tabela 8 - Indicadores assistenciais comparados da carteira geral e da carteira personal. 

Consultas Referencial** Personal* Carteira Geral* 

Variáveis  Comportamentos Comportamentos 

Frequência de Consultas Eletivas Per Capita 4,43 4,34 4,78 

Frequência de Consultas em P.S Per Capita 1,13 1,30 1,20 

% de Consultas em P.S 20% 25,29% 25,17% 

Exames  Personal Carteira Geral 

Variáveis  Comportamentos Comportamentos 

Exames por Consulta 3,25 2,29 3,55 

Custo de Exames Per Capita R$ 34,61 R$ 20,12 R$40,13 

Frequência de Exames per Capita 17,92 9,94 16,96 

Terapias  Personal Carteira Geral 

Variáveis  Comportamentos Comportamentos 

Frequência de Terapias per Capita 1,68 3,59 3,62 

Internação  Personal Carteira Geral 

Variáveis  Comportamentos Comportamentos 

Custo Médio Internações R$ 6.556,21 R$ 6.221,34 R$10.777,77 

Frequência Média usuário/ano Internações 17% 15,40% 14,60% 

% de ICSAP * 23 a 32% 10,78% 17,33% 

 
Fonte: *Assessoria de Informação da Unimed Vitória (ASINF) – 2018 

**Unimed do Brasil – SIP – 2018 

 
 

Foram simulados os impactos considerando o comportamento de utilização dos 

beneficiários da carteira Personal na Carteira Geral, considerando a frequência de 

utilização e a aferição do custo assistencial evitado potencial com a constatação do 

valor de R$ 334.532.411,04 de custo assistencial evitado no ano de 2018, sendo R$ 

15.964720,60 em consultas eletivas, R$63.335.497,76 em exames, R$ 1.576.482,52 

em terapias e R$ 255.043.504,11 em internações e um custo acrescido de R$ 

1.387.793, 95 em consultas de Pronto Socorro. 

 
Na tabela 9, demonstramos o potencial custo evitado simulando um cenário hipotético, 

se todos os beneficiários da carteira geral tivessem o mesmo comportamento da 

carteira Personal, no ano de 2018. 

 
Tabela 9 - Custo evitado simulado em R$ carteira Personal e carteira geral em 2018. 

Resumo do Custo Evitado Personal X Carteira Geral  

Consultas Eletivas R$15.964.720,60 

Consultas em Pronto Socorro -R$ 1.387.793,95 

Exames R$63.335.497,76 

Terapias R$1.576.482,52 

Internação R$255.043.504,11 

Total Custo Evitado Personal X Carteira Geral R$334.532.411,04 
Fonte: Autor, 2019. 
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Para construir a lógica dos modelos, foi necessária a geração de uma lógica mental 

com a proposta de desenvolver uma estrutura padrão para análise. A figura 16 

apresenta a estrutura do modelo, com os componentes utilizados e suas inter- 

relações. 

 

 
Figura 16 - Estrutura do modelo desenvolvido 

 

 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

 

Os modelos desenvolvidos possuem quatro componentes. Os estoques são variáveis 

de estado e podem ser considerados como repositórios para acumular ou armazenar 

para outros elementos do sistema (DEATON; WINEBRAKE, 2000), tem como principal 

importância fornecer uma visão de como está o sistema em qualquer instante de 

tempo, mudanças nos estoques não são instantâneas, elas demandam certo tempo e 

ocorrem devido à ação dos fluxos. Representam as acumulações de um recurso. Por 

sua vez, os fluxos são variáveis de ação, eles podem aumentar ou diminuir o volume 

determinado no estoque. Produzem crescimento ou redução dos estoques, o 

movimento de materiais e a informação dentro do sistema. 

 
As variáveis auxiliares são componentes para a realização de operações algébricas, 

que processam informações a respeito dos estoques e fluxos ou representam fontes 

de informação externas ao sistema (BLOIS e SOUZA, 2008). Existem os auxiliares 

que também podem modificar outras variáveis auxiliares, são muito utilizados para 
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modelar as informações e não o fluxo físico, podendo alterar instantaneamente sem 

atrasos (COVER, 1996). 

 
Por fim, existem os conectores, que são os que representam as inter-relações entre 

todos os componentes, ou seja, são essas interligações que ligam os componentes 

que formam a expressão matemática (DEATON; WINEBRAKE, 2000). Possuem 

função de links de informação que descrevem a relação entre estoques, fluxos e 

auxiliares. A Figura 17 demonstra cada um dos componentes de um modelo de 

dinâmica de sistemas construído pelo Pensamento Sistêmico: 

 
Figura 17 - Componentes do modelo 

 

 

Fonte: SIMONETTO, E. de O.; LOBLER, M. L (2013) 

 
 

 
Nas subseções a seguir, serão expostos os modelos desenvolvidos para esta 

pesquisa. 

 
O modelo “Custo Evitado Consulta” é representado na figura 18. O modelo possui 

todas as variáveis que caracterizam a dinâmica de sistemas. A variável auxiliar “Total 

Usuários” armazena a quantidade total dos usuários da Unimed Vitória, ela servirá 

para quantificar a quantidade de consultas eletivas e de P.S. Para isso o valor da 

variável “Total Usuários” será multiplicado pela variável “% de Consultas Eletivas” 

para saber a quantidade de consultas eletivas (“Total Consultas Eletivas” armazena 

estes dados). Para saber a quantidade de consultas em P.S a lógica será a mesma, a 

variável “Total Usuários” será multiplicada pela variável “% de Consultas em P.S” e 

seu valor será armazenado na variável auxiliar “Total Consultas P.S”. 

Complementam o modelo as variáveis auxiliares “Custo Médio 
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Consulta Eletiva” e “Custo Médio Consulta P.S”, que representam o custo médio 

das consultas per capita. As duas variáveis de fluxo, que inserem os valores de 

entrada no estoque, “Custo Consulta Eletiva” e “Custo Consulta P.S”, são 

responsáveis pela interação do total de consultas per capita pelo custo médio da 

mesma. 

 
Figura 18 - Modelo consulta eletiva e em pronto socorro ( P.S) 

 
 
 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

 

A Tabela 10 apresenta a lógica matemática desenvolvida e o Modelo de Equações 

de Custo Evitado Consultas: 

 

 
Tabela 10 - Modelo de equações de custo evitado consultas 

 
Fonte: Autor, 2019. 

Total Consultas Eletivas = (Total Usuários* “% de Consultas Eletivas")/Frequência de 

Consultas Eletivas Per Capita 

"Total Consultas P.S" = (Total Usuários* “% de Consultas em P.S")/"Frequência de 

Consultas em P.S Per Capita" 

Custo Consulta Eletiva = Total Consultas Eletivas*Custo Médio Consulta Eletiva 

"Custo Consulta P.S" = "Total Consultas P.S” * “Custo Médio Consulta P.S" 

Custo Evitado Consulta = Custo Consulta Eletiva + "Custo Consulta P.S" 
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O modelo “Custo Evitado Exames” é composto por quatro variáveis auxiliares (“Total 

Consultas”, “Exames por consulta”, “Frequência de Exames per Capita”  e “Custo 

Médio Exame”). A variável de fluxo “Custo Exame” é composta pela divisão do total 

de consultas pela frequência de exames per capita, o resultado desta divisão é 

multiplicado pelo custo médio dos exames: 

 
Figura 19 - Modelo exames 

 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 
A Tabela 11 apresenta a lógica matemática desenvolvida e o Modelo de Equações de 

Custo Evitado Exames: 

 
Tabela 11 - Modelo de equações de custo evitado exames 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 
 

 
Os modelos “Custo Evitado Terapias” e “Custo Evitado Internação” são 

relacionados com as suas frequências (“Frequência de Terapias per Capita” e 

“Frequência Média usuário Internação”) e a quantidade total de usuários. Após o 

Custo Exame = (Total Usuários/Frequência de Exames per Capita) *Custo Médio 

Exame 

Custo Evitado Exames = Custo Exame 
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calculo da frequência, os modelos executam o custo da terapia, que é recebido 

através da multiplicação do custo médio pela sua frequência per capita: 

 
Figura 20 - Modelo terapia e internação 

 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

A Tabela 12 apresenta a lógica matemática desenvolvida e o Modelo de Equações 

de Custo Evitado Terapias e Custo Evitado Internação: 

 

 
Tabela 12 - Modelo de equações modelo custo evitado terapia e internação 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

 
Por fim, para quantificar a quantidade de custo evitado foi desenvolvido o modelo 

“Custo Evitado Total”. A variável de estoque “Custo Evitado Total” recebe os dados 

da variável de fluxo “Somatório Custos”, que, por sua vez, representa o somatório 

dos custos evitados já citados acima. 

Custo Terapia = (Total Usuários/Frequência de Terapias per Capita)*Custo Médio 

Terapia 

Custo Internação = (Total Usuários/Frequência Média usuário Internação)*Custo 

Médio Internação 

Custo Evitado Terapias = Custo Terapia 

Custo Evitado Internação = Custo Internação 
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Figura 21 - Modelo custo evitado total 
 
 
 
 

 
<Custo agregado 

P.S> 

<Custo Evitado 

Consulta> 

 

 
 

<Custo Evitado 

Exames> 

 
 

<Custo Evitado 

Terapias> 

 
Somatório Custos 

<Custo Evitado 

Internação> 

 

 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 
 

A Tabela 13 apresenta a lógica matemática desenvolvida e o Modelo de Equações 

de Custo Evitado Total: 

 
Tabela 13 - Modelo de equações modelo custo evitado total 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 
 

 
O Modelo Valor Econômico Agregado (EVA) 

 
 

Para compreender de forma mais simples o modelo EVA, ele foi separado em dois 

modelos, o primeiro analisa a lógica computacional da variável auxiliar chamada 

“Capital Investido”, que tem como objetivo principal compreender as aplicações 

financeiras da empresa. Para possibilitar esta análise, este submodelo é  responsável 

pela interação de outras quatro variáveis auxiliares: “Necessidade de Capital de Giro 

(NCG)”; “Capital de Giro Passivo”; “Capital de Giro Ativo” e “Ativo Não Circulante 

(ANC)”. 

Custo Total Evitado = Somatório Custos 

Somatório Custos = Custo Evitado Consulta + Custo Evitado Exames + Custo 

Evitado Terapias + Custo Evitado Internação. 
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Para calcular a “Necessidade de Capital de Giro (NCG)” é necessário subtrair o 

“Capital de Giro Passivo” do “Capital de Giro Ativo”. Por fim, o “Capital  Investido” 

ou Ativo Econômico é a soma da Necessidade de Capital de Giro (NCG)” com o 

“Ativo Não Circulante (ANC)”. A figura 22 representa o modelo Capital Investido, que 

é a soma da necessidade de Capital de Giro (NCG) com o Ativo Não Circulante (ANC): 

 
Figura 22 - Modelo capital investido ( NCG + ANC) 

 

 

 
 
 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Para chegar ao Valor Econômico Agregado (EVA), necessita-se, além do Capital 

Investido, analisar o valor do ROIC e também do Custo do Capital. O ROIC (Return 

on Invested Capital) retrata o retorno do capital empregado e, para o seu cálculo, é 

necessário levantar o NOPAT e o montante do capital Investido. Para chegar neste 

valor, gerou-se a variável “Variação ROIC”, que representa o valor do ROIC em cada 

ano simulado. Para chegar ao valor anual da “Variação ROIC”, é necessário dividir o 

valor da variável “NOPAT” pelo valor armazenado na variável “Capital Investido”. 

Para inserir a variação do ROIC entre os dez anos simulados, desenvolveu-se a 

variável “Taxa Roic”, que permite ao gestor/modelador inserir a variação que deseja 

do ROIC no tempo previsto para simular. 

 
Outras duas taxas foram desenvolvidas para inserir decisões a serem analisadas: “Tx 

CC” e “Tx CI”. A variável: “Tx CC”, que limitará a simulação em 6,5%, quando 

multiplicada pela variável “Custo do Capital”, representará o valor de entrada da 

variável de fluxo “CC”, que servirá como espelho do valor do Custo do Capital. Para 
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complementar o modelo de estoque, outras duas variáveis de fluxo foram geradas, as 

variáveis “CI” e “CC”. Ambas servirão para calibrar os limites dos dados inseridos nas 

variáveis “Variação ROIC” e “Capital Investido”, já que foi considerado o ROIC 

máximo de 20% em 10 anos, Custo de Capital de 6,5% e Capital Investido 10% ao 

ano. 

 
Por fim, o Valor Econômico Agregado é executado através da subtração da variável 

de fluxo “ROIC” pela variável de fluxo “CC”, o resultado desta subtração é multiplicado 

pela também variável de fluxo “CI”. A figura 23 representa o modelo Valor Econômico 

Agregado (EVA) representado pela equação EVA = (ROIC- CC) 

*CI: 

 
 

Figura 23 - Modelo valor econômico agregado 

 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 
 

 
A Tabela 14 apresenta a lógica matemática desenvolvida e o Modelo de Equações 

para o Cálculo do Valor Econômico Agregado (EVA): 
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Tabela 14 - Modelo de equações para o cálculo do valor econômico agregado (EVA). 

Capital de Giro Passivo = ([(2020,2.25e+008)- 

(2030,2.26e+008)],(2020,2.25e+008),(2030,2.25873e+008) ) 

Capital de Giro Ativo = ([(2020,2.08e+008)- 

(2030,2.09e+008)],(2020,2.08e+008),(2030,2.08386e+008) ) 

"Ativo Não Circulante (ANC)" = ([(2020,2.7e+008)- 

(2030,2.72e+008)],(2020,2.7e+008),(2030,2.70349e+008) ) 

"Necessidade de Capital de Giro (NCG)" = Capital de Giro Ativo-Capital de Giro 

Passivo 

Capital Investido = "Ativo Não Circulante (ANC)"+"Necessidade de Capital de Giro 

(NCG)" 

CI = Capital Investido * Tx CI IF THEN ELSE (10%*year; year0=2021; year10=2030) 

Custo do Capital = ([(2020,0)-(2030,11)],(2020,10),(2030,10.61) ) 

CC = Custo do Capital *(Tx CC IF THEN ELSE (6,5%*year; year0=2021; 

year10=2030) 

NOPAT = ([(2020,4.2e+007)- 

(2030,4.3e+007)],(2020,4.2e+007),(2030,4.27239e+007) ) 

Taxa Roic = ([(0,0)-(3000,10)],(2020,0.02),(2030,0.2) ) 

Variação ROIC = (NOPAT/Capital Investido)*Taxa Roic 

ROIC= (NOPAT/Capital Investido)+Variação ROIC 

Eva = ((ROIC-CC)*CI*-1)/50 value initial = 0 
 
 

Fonte: Autor, 2019. 

 

 
Ainda foi utilizada a variável shadow, chamada Time, que possibilitará a projeção de 

10 anos de análise. Ela está inserida em todas as variáveis que necessitam de 

mudança de valores. 

 
Sendo assim, a tabela 15 apresenta um resumo da metodologia, de acordo com os 

atores, utilizada: 
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Tabela 15 - Síntese da metodologia 
 
 

 

e  
Objetivos 

 
Autores 

Técnica de 

coleta de 

dados 

Técnica de anális 

dos dados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudar o Modelo de 

Atenção Integral à Saúde 

(ALVES, 2014); (ALBRECHT; DIAS; MELO, 

2013);   (ANDERSON   et   al.,   2019); (ANAHP, 

2019);  (ANS,  2019);  (BAHLER  et  al.,  2015); 

(BACEN,   2019);   (BAHIA,   2012)   ;   (BRASIL, 

2019);   (BEAR   et   al,   2015);   (BRITO, 2007); 

(BUSS, 2003); (CANNING, 2011); (CNJ, 2019); 

(CARDOSO et al., 2013); (COOK et al.,2007); 

(DAWSON,     1964); (DUNCAN,     2012); 

(FERREIRA, 1986); (FERNANDES et al; 2009), 

(FOOT et al, 2014); (GAGE, 2005); (GRUBER, 

2017);  (HUSSEY  et  al.,  2015);    (IESS, 2019); 

(JENKINS, 2007); (LARA, 2019), (LEAVELL & 

CLARCK, 1976); (LEE, HILL & MC CONVILLE, 

2012);     (LUPTON,  1995;  PETERSEN,  1997); 

(LEWIS,  2018);    (MALTA,  2014);    (MALTA  E 

MERHY,   2010);      (MAYHEW   et   al.,   2001); 

(MENDES,     2012);         (OPAS/OMS,    2019); 

(ORUETA,     2014);    (PAZÓ     et    al.,   2017); 

(PETTITT et al., 2016); (PIERONI, 2018); 

(PORTER E LEE, 2013); (RIDDER et al., 2017); 

(ROSE, 2010); (SANTOS et al., 2017); 

(SANTOSA et al., 2014); (BRASIL, 2018); (SBD, 

2018); (SCHOOLING et al., 2010); (STARFIELD, 

2012); (STARFIELD, 2002; WEISS et al., 2015); 

(SUHRCKE et al., 2006); (TAN et al., 2018); 

(TERRIS, 1990);  (THURING & MAHLKE, 2007); 

(TOSCANO, 2004 ); (UN/POP,  2019); (VIGITEL, 

2018); (KIRK,1996); ( KRINGOS et al., 2013) ; 

(WHO, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pesquisa 

Documental 
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 (ANAVALT, BRADLEY, SOMANI & DELLIT,   

 2018); (ASSAF NETO, 2012); (BASTOS et al.,  

 2000); (BASSAN E MARTINS, 2016); (BENEDA,  

 2003); (BERK et al., 2010); (COPELAND et al.,  

 2012); (DAMODARAN, 2014); (DE IUDÍCIBUS &  

 MARION, 2011); (DURVASULA et al., 2018);  

 (DA, GUO & JAGANNATHAN, 2012);  

 (FERNANDES & RAMALHO, 2016); (FAMÁ &  

 GRAVA, 2000); (FLEURIET, 2003);  

Avaliar a Geração de Valor (FRIEWALD, WAGNER & ZECHNER , 2014);  

em Saúde e Quantificar a 

Geração de Valor EVA® da 

Unimed Vitória. 

(HALL,  2016);  (JUREK  &  STAFFORD,  2015); 

(KISHTAINY, 2013); (MILBOURN, 2001); (NETO 

et  al.,  2011);  (ROSS  et  al.,  2015); (KAISER & 

 

Pesquisa 

Documental 

 YOUNG, 2014), (HART & MILSTEIN, 2003);  

 (HERMAN,  2015); (NANDI  et  al., 2016);  

 (SERRA E WICKERT , 2014); (PÓVOA, 2012);  

 (LOCATELLI, 2015); (PEREIRO, 2010);  

 (NOGUEIRA et al., 2009); (LEÃO, MARTINS &  

 LOCATELLI, 2012); (LIMA, LOCATELLI, LARA  

 &  RAMALHO,  2015); (LIMA et al., 2015);  

 (YOUNG & O´BYRNE, 2003); (MARQUETOTTI  

 & LOCATELLI, 2014); (NAKHAEI, 2016);  

 (NETO & MARTINS, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar e calibrar um 

modelo baseado em 

Dinâmicas de Sistemas. 

(ANDRADE et al., 2006); (BLOIS e SOUZA, 

2008);   (BUENO,   2010);   (CARDOZO,   2000); 

(CARVALHO, 2008); (CHWIF E MEDINA, 2015); 

(CRESCITELLI & FIGUEIREDO, 2009); (DA 

COSTA, 2004); (DA SILVA, FERREIRA, 

BELDERRAIN, & CORREIA, 2016); (DEATON; 

WINEBRAKE, 2000); (DE FIGUEIREDO, 2010); 

(DOMINGOS, POLITANO, & PEREIRA, 2015); 

(ENCALADA, CACERES, BANDALA, & 

WRIGHT,      2017);      FERNANDES,      2003); 

(FORRESTER,  1968);  (GARCIA,  2006);   (GIL, 

2002); (HIRSCH E IMMEDIATO, 1999); 

(LANE et al., 2000); (LAW, 2015); (ROYSTON et 

al., 1999); (SENGE, 2009); (STERMAN, 2000); 

(SHAHANAGHI & YAZDIAN, 2009); (WALTERS 

et al., 2016); (WARREN, 2002); (WIAZOWSKI  & 

DA    SILVA,    1999);    (KELTON;  SADOWSKI, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pesquisa 

Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Simulação 
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 1998); (WOLSTENHOLME, 1999); (ZARE 

MEHRJERDI, 2012). 

  

Simular cenários de (ANDRADE  et al.,  2006); (BLOIS e  SOUZA,   

comportamentos de 2008); (CARDOZO, 2000); (CHWIF e MEDINA,   

Indicadores Assistenciais e 2015); (DA COSTA, 2004); (DEATON;   

Custo Evitado e de 

Geração de Valor  EVA® da 

WINEBRAKE,  2000); (FORRESTER,  1968); 

(GARCIA, 2006); (GIL,  2002);  (LAW,  2015) ; 

Pesquisa 

Documental 

 

Simulação 

Unimed Vitória com o uso (SENGE, 2009); (STERMAN, 2000); (WARREN,   

de Dinâmica de Sistemas 2002); (KELTON; SADOWSKI, 1998).   

Fonte: Autor, 2019. 

 
 

 
3.7 Levantamento e processamento dos dados 

 
A abordagem quantitativa foi utilizada para a coleta de dados sobre o estudo de  caso 

analisado através das técnicas de pesquisas documentais e dados secundários sobre 

a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico coletados na ANS e na Web. 

 
Os documentos contábeis e outras informações coletadas sobre a Cooperativa Médica 

são apresentados em anexo. Os dados coletados nesta pesquisa englobam o ano de 

2018. 

 
3.8 Custo de capital 

 
A cooperativa é financiada com recursos próprios apresentando dívida insignificante, 

assim o custo de capital refere-se ao uso do recurso próprio, pois a organização tem 

uma estrutura de capital desavalancada. 
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Para estimar o custo do capital próprio, foi utilizado o CAPM, conforme descrito no 

capítulo 2 desta dissertação (equação 1). Para estimar o custo do capital próprio, é 

necessário o dimensionamento de três variáveis: 

a) Beta: é utilizado para determinar o risco do ativo em comparação à carteira do 

mercado, e retrata a volatilidade do retorno do ativo em relação ao retorno de 

uma carteira de mercado; 

b) Taxa livre de risco: é atribuída a um título soberano; 

c) Prêmio de risco: representa, para o acionista/proprietário, o retorno adicional 

por investir em determinado ativo com grau de risco. 

 
O modelo CAPM permite determinar a taxa de retorno esperada pelos investidores 

(cooperados), ou seja, o custo do capital próprio, mas a dificuldade na avaliação da 

empresa objeto deste estudo está no fato de ser uma organização cooperativa de 

capital fechado e que não possui cotas de seu capital negociadas no mercado. 

Portanto, o emprego do CAPM deve utilizar o beta bottom up de empresas do mesmo 

setor com ações negociadas no mercado. 

 
Nesta dissertação, optou-se por utilizar o beta desalavancado (unlevered beta = 0,74) 

como medida de riscos referente a Hospitals/Healthcare Facilities de países 

emergentes (conforme levantado no site de Damodaran 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/). Este tipo de abordagem, com o uso de 

medidas de risco baseadas em dados internacionais, é frequentemente utilizado e 

justificado por reputados analistas, como Copeland et al. (2002) e Damodaran (2010). 

 
3.8.1 Taxa livre de risco 

 
No Brasil o título mais próximo da taxa livre de risco é Nota do Tesouro Nacional 

Principal Série B (NTN-B Principal) (Póvoa, 2012), atualmente conhecida como 

Tesouro Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), que paga IPCA mais cupom 

anual. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/)
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Assim, foi selecionado para este estudo o título Tesouro IPCA + 2045, com vencimento 

para 15/05/2045, que oferecia rentabilidade real de 3,41% a.a.,  conforme cotação de 

08/10/2019 (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto). 

 
Como a análise foi estabelecida em valores nominais, foi necessário incluir as taxas 

esperadas de inflação na precificação do custo de capital. Adotou-se como premissa 

uma projeção de inflação da ordem de 3,5% ao a.a. Em decorrência, a taxa livre de 

risco foi estimada em 6,91% a.a. (3,41% + 3,5%). 

 
3.8.2 Prêmio de risco 

 
Outro fator necessário para o emprego do CAPM é um prêmio de risco. Para 

Damodaran (2010) e Póvoa (2012), taxas entre 5,0 e 6,0% têm sido utilizadas por 

analistas brasileiros. Félix et al. (2016) e Silva, Locatelli e Lamounier (2016) adotam 

5%, pois, segundo eles, a taxa livre de risco brasileira é muito alta em face do risco do 

país. Seguindo estes autores, optou-se, também, por adotar para esta pesquisa o 

prêmio de risco de 5%. 

 
3.9 Técnica de análise dos dados 

 
A abordagem quantitativa será utilizada para a análise dos dados através da 

simulação (experimento) computacional pelo programa VenSim®. 

 
3.10 Simulação (VenSim®) 

 

A empresa Ventana System desenvolveu o software VenSim PLE® e o comercializa 

gratuitamente em seu site desde que seja utilizado para fins acadêmicos. Este 

software se diferencia de outros programas devido a sua linguagem computacional 

ser relativamente simples (GONÇALVES, 2009). 

 
O modelo desta pesquisa foi desenvolvido utilizando o software VenSim®. A versão 

utilizada foi “VenSim PLE® for Windows Version 6.4b (x32) Copyright 1988-2015 

Ventana Systems”. Gonçalves (2009) esclarece que o programa VenSim PLE® utiliza, 

de modo simples, as mesmas nomenclaturas descritas anteriormente neste 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto)
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trabalho sobre os diagramas de causas e de fluxo e estoque, o que facilita a 

construção dos modelos computacionais em Dinâmica de Sistemas. 

 
No software VenSim PLE® a descrição matemática de um modelo precisa ser 

realizada a princípio somente pelas variáveis de fluxo e estoque. As variáveis 

auxiliares ou constantes são utilizadas em situações nas quais a descrição 

matemática, elaborada apenas pelos estoques e fluxo, se torna grande ou mais 

complexa (GONÇALVES, 2009). A solução das equações do programa VenSim PLE® 

é obtida por métodos numéricos de integração (método de Euler ou de Runge- Kutta 

de quarta ordem (RK4)) (DA COSTA, 2004). 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS: APLICANDO O MODELO À 

COOPERATIVA MÉDICA 

 

4.1 O Custo de capital próprio da cooperativa médica 

 
O modelo utilizado para o cálculo do custo de capital próprio da Unimed Vitória foi o 

CAPM, conforme detalhado na metodologia. A Tabela 16 consolida as informações 

empregadas para a estimativa do custo de capital próprio (Ke) da Unimed Vitória, 

revelando que este foi de 10,61% a.a: 

 
  Tabela 16 - Custo de capital próprio da cooperativa médica  

 
 

Taxa Livre de Risco média (RF) 6.91 % 

Beta médio da empresa (βu) 0.74 % 

Prêmio de Risco do Mercado (RM) 5 % 

Prêmio de Risco da Empresa (βu x RM) 3.7 % 

Custo do Capital Próprio (Ke = RF + βu x RM) 10.61% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 
O custo do capital investido pela cooperativa no ano de 2018 está detalhado na tabela 

17: 

 
Tabela 17 - Cálculo do capital investido (CI) da cooperativa médica. (em de reais) 

 Componentes 2018 

 
NCG (Necessidade de Capital de Giro) (17.486.357) 

(+) Ativo Não Circulante (ANC) 270.348.993 

(=) Capital Investido (NCG+ANC) 252.862.636 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 
4.2 Cálculo do EVA® 

 

O NOPAT da Cooperativa Médica, também necessário para a determinação do EVA®, 

foi calculado mediante informações ajustadas das Demonstrações dos Resultados e 

do Balanço Patrimonial do Exercício da Unimed Vitória do ano de 2018 e está de 

acordo com o referencial teórico: 
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Tabela 18 - Balanço patrimonial da Unimed Vitória do ano de 2018 

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2018 

ATIVO R$ 599.233.245,13 

ATIVO CIRCULANTE R$ 328.884.252,13 

DISPONÍVEL R$ 946.269,00 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 233.020.816,00 

CRÉDITOS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST À SAÚDE R$ 49.551.653,00 

CRÉD. OPER. ASSIS. SAÚDE Ñ REL. PL SAÚDE DA OPER. R$ 5.284.729,00 

DESPESAS DIFERIDAS R$ 2.088.942,90 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS R$ 5.426.793,00 

BENS E TÍTULOS A RECEBER R$ 27.846.491,00 

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 1.377.665,82 

CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS R$ 3.340.892,41 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 270.348.993,00 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 81.019.685,00 

INVESTIMENTOS R$ 74.554.241,00 

IMOBILIZADO R$ 89.697.023,00 

INTANGÍVEL R$ 25.078.044,00 

PASSIVO R$ 599.233.245,00 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 228.728.423,00 

PROV. TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE 124.329.536,00 

DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 12.835.406,00 

DÉB C/OPER ASS SAÚDE Ñ REL C/PLAN SAÚDE OPER 1.505.283,00 

PROVISÕES - 

TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 36.916.003,00 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.350.452,00 

DÉBITOS DIVERSOS 48.997.966,00 

CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS 2.793.777,00 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 91.822.613,00 

PROV. TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE 5.790.710,00 

PROVISÕES 40.429.630,00 

TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 45.497.522,00 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 104.751,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL R$ 278.682.209,00 
Fonte: Balanço Patrimonial da Unimed Vitória, 2018. 
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Tabela 19 - Fluxo de caixa da Unimed Vitória do ano de 2018 

RECEITAS 1.338.748.056,00 

AJUSTE DE CONVERSÃO 39.553.022,00 

RECEITAS C/ OPERAÇÃO ASSIST SAUDE 1.299.195.034,00 

(-) TRIBUTOS DIRETOS - 19.630.900,00 

RESULTADO LÍQUIDO RECEITAS C/ OPERAÇÃO 1.279.564.134,00 

Eventos indenizáveis / SINISTROS RETIDOS - 1.066.875.200,00 

SOBRA 212.688.934,00 

OUTRAS RECEITAS 34.806.305,42 

TRIBUTO - 3.422.453,00 

RESULTADO LÍQUIDO OUTRAS RECEITAS 31.383.852,42 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - 31.683.374,00 

RESULTADO 212.389.412,42 

DESPESAS ADMINISTRATIVA - 142.899.153,00 

DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO - 23.055.804,34 

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 46.434.455,08 

Receitas Financeiras "das reservas técnicas livres" 9.781.248,96 

Resultado Operacional Acrescido de Receitas Financeiras 
"das reservas técnicas livres" 

 
56.215.704,04 

Imposto de renda sobre resultado operacional (24% de IRCSLL) - 13.491.768,97 

NOPAT (RESULTADO OPERACIONAL APÓS IMPOSTO DE RENDA 
AJUSTADO) 

 
42.723.935,07 

Fonte: Autor, 2019. 

 

 

Importante ressaltar que não utilizaremos do ativo a rubrica DISPONÍVEL, porque 

esse valor realmente se refere à disponibilidade de caixa real da empresa  no período 

analisado, sem contaminação de qualquer natureza. Na rubrica APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS foi retirado o valor de R$70.000.000,00 (aplicações livres), ficando o 

valor de R$163.020.816,00 (valor vinculado a ANS como garantia financeira para 

provisões e lastros). Nesta pesquisa o que importa é efetivamente o fluxo de caixa da 

cooperativa, isto é, o necessário para que ela opere. E, do passivo, não utilizaremos 

as rubricas DÉB C/OPER ASS SAÚDE Ñ REL C/PLAN SAÚDE OPER 

EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS A PAGAR. Estes itens são 

específicos e não significativos. Os empréstimos e financiamentos são a rubrica que 

a cooperativa utiliza para giro, com taxas praticamente zero, para muitas vezes não 

precisar movimentar aplicações com rendimentos maiores do que os juros de 

captação desses empréstimos. 

 
O ROIC (Return on Invested Capital) retrata o retorno do capital empregado, que é o 

resultado do NOPAT pelo montante do capital Investido. Como a cooperativa, por 
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exigências da Agência Nacional de Saúde (ANS), necessita de provisionamento de 

recursos como ativos garantidores, lançados no ativo circulante, foi necessário 

identificar o excesso de caixa e outros ativos líquidos não necessários ao processo 

produtivo. Desta forma, o capital investido compreende, também, as aplicações 

financeiras “operacionais” da empresa e, portanto, neste caso a contrapartida dessas 

aplicações deve ser lançada como resultados das operações. 

 
Conforme discutido no referencial teórico, o EVA é o resultado do ROIC – Custo do 

Capital Empregado multiplicado pelo Capital Investido (CI). O Capital investido foi 

apurado na forma definida no referencial teórico (equações 5 e 6). 

 
4.3 A geração de valor (EVA®) da cooperativa médica em 2018 

 

A Tabela 20, a seguir, mostra a geração de valor - EVA® da Cooperativa Médica no 

ano de 2018. É possível verificar que o retorno sobre o capital investido (ROIC) situou-

se em 16,89%: 

 
Tabela 20 - Cálculo do EVA® - Cooperativa Médica . (em reais) 

Capital de Giro Ativo 208.386.330,13 

Capital de Giro Passivo 225.872.688,00 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) -17.486.357,87 

Ativo Não Circulante (ANC) 270.348.993,00 

Capital Investido (NCG + ANC) 252.862.635,13 

Cálculo do EVA Unimed Vitória 
 

Resultado Operacional antes do IR 46.434.455,08 

Receitas Financeiras "Operacionais"(6% aplicados ao excesso de caixa) 9.781.248,96 

Resultado Operacional 56.215.704,04 

Imposto de Renda sobre o Resultado Operacional (24% de IRCSLL) 13.491.768,97 

NOPAT 42.723.935,07 

ROIC (NOPAT/Capital Investido) em % 16,89 

Custo do Capital (CC) em % 10,61 

Spread em % 6,28 

EVA = (ROIC- CC) *CI 15.895.209,483 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Ao se contrastar o ROIC ao custo de capital (CC) obteve-se o spread operacional 

(ROIC – custo de capital) de 6,28%, que é um expressivo resultado. Assim, em 2018, 

a Unimed Vitória gerou um EVA® de R$ 15.895.209,48. 

 
Este resultado indica que a organização consegue remunerar o capital dos seus 

cooperados a uma taxa anual de 10,61%, correspondente à taxa livre de risco, 

acrescida de um prêmio de risco de 5%, corrigido pelo beta de 0,74, de acordo com o 

modelo CAPM utilizado nesta dissertação. Ademais, o retorno operacional, ao superar 

este custo de capital, agrega valor aos seus cooperados, isto é, o resultado expressivo 

do EVA está recuperando em 10,61% o custo de capital dos cooperados, que é bem 

superior que a taxa SELIC média no período de 2018, que foi de 6,5%. 

 
A seguir são apresentadas as previsões de Geração de Valor (EVA®), da Cooperativa 

Médica, que é a variável dependente, pelo método de Dinâmica de Sistemas 

alterando-se algumas variáveis preditoras como o ROIC, o Custo de Capital e o Capital 

Investido, verificando-se os possíveis cenários de geração de valor resultantes no 

período de 2020 a 2030. 

 
4.4 Previsões de geração de valor (EVA®) da cooperativa médica por 

dinâmica de sistemas 

 
Para analisar o modelo EVA, foram gerados dois cenários, os quais estão descritos a 

seguir: 

 
Cenário Atual: responsável por medir o comportamento atual do sistema. Os dados 

utilizados neste cenário tendem a estar mais próximos da realidade, em que o Valor 

Econômico Agregado obtido pela equação: EVA = (ROIC- CC) *CI demonstra um EVA 

= (16,89% – 10,61%)* 252.862.635,13 = R$ 15.895.209,48 

 
Cenário Hipotético: simulará ROIC máximo de 20% em 10 anos, Custo de Capital 

de 6,5% e Capital Investido 10% ao ano. 

 
Para a construção dos cenários, foi necessário compreender a rotina vivida na Unimed 

Vitória. Após observar e coletar as ações atuais, foi possível prospectar dois 
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cenários como forma de proposta de aplicação para os gestores da Instituição. Pela 

dinâmica das inter-relações entre as variáveis, geram-se padrões de comportamento 

futuro que são, na verdade, cenários que se configurarão caso aquelas forças 

continuem atuando tal como mapeadas. 

 
Após a definição dos cenários para a experimentação dos modelos, foram executadas 

as simulações no simulador Vensim (VENSIM, 2019) em um computador com 

processador Pentium Core i5 e 8 Gb de memória RAM. O tempo de execução da 

simulação foi na ordem de milionésimos de segundos. O horizonte de tempo simulado 

no experimento foi de 10 (dez) anos, porém a configuração dessa variável fica a cargo 

do projetista / usuário, pois a mesma depende da análise a ser feita. 

 
A segunda análise, representada na figura 24, demonstra o comportamento do modelo 

EVA. Percebe-se a larga diferença entre os cenários hipotético e atual. O cenário 

hipotético, se aplicado, terá melhor desempenho. O mesmo poderá agregar valor 

econômico ao Sistema, em dez anos, de aproximadamente 280 milhões no  ano de 

2030, tendo uma média de 20 milhões ao ano. Já o cenário atual, no qual não serão 

aplicadas as taxas do cenário hipotético, apresenta desempenho inferior, alcançando 

em 2030 apenas 160 milhões de valor agregado ao Sistema, uma diferença de mais 

de 100 milhões. Ambos os cenários tiveram como valor inicial de R$15.895.209,483. 
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Figura 24 - Cenários: atual e hipotético considerando o ROIC com acréscimo de 2% a.a, C.C de 6,5 

% a.a e C.I acréscimo de 10% a.a de 2020 a 2030 

 

EVA ACUMULADO NOMINAL 
 

EVA: Cenário Hipotético 
EVA: Cenário Atual 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

 
O EVA de R$280 milhões representa o valor acumulado nominal (valores correntes). 

Desta forma é possível estimar o resultado anual decorrente das simulações 

apresentadas na Figura 24. Para tal, o valor acumulado foi deflacionado considerando 

a mesma taxa projetada de inflação de 3,5% a.a., resultando em R$198,5 milhões em 

valores reais, correspondendo a R$19,85 milhões ao ano. Sendo assim, a diferença 

percentual entre o EVA estimado para o ano de 2018 (R$15.895.209,48 milhões em 

valores correntes) e o EVA anual projetado, de  acordo com o modelo de dinâmica de 

sistemas, em valores reais (R$19.85 milhões) seria de 24,92%. 

 
 

4.5 Sobre o modelo de dinâmicas de sistemas aplicado à cooperativa 

médica 

 
Para a Cooperativa Médica, a importância do tema Dinâmica de Sistemas deve-se à 

possibilidade de estimar cenários futuros de Geração de Valor ou de outro tema 

relacionado a qualquer área do conhecimento para analisar a complexidade de seus 

negócios. 
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Apesar do modelo desta dissertação em Dinâmica de Sistemas ter utilizado o conceito 

de Geração de Valor EVA®, é importante destacar que esse modelo possui vários 

aspectos não financeiros que podem ser alterados na prática para simular outros tipos 

de cenários futuros de Geração de Valor. Sob esse aspecto, reside a importância não 

financeira do modelo de Dinâmica de Sistemas elaborado nesta pesquisa. 

 
Ao se analisar sob a ótica não financeira, diversos aspectos estratégicos podem ser 

visualizados com o objetivo de se alterar as variáveis deste modelo para que seja 

possível simular cenários futuros baseando-se em diversas tomadas de decisões 

ligadas às áreas não financeiras. 

 
Por exemplo, diversas decisões governamentais estão inseridas através de suas leis 

tributárias relacionadas aos tributos municipais, estaduais e federais impostos às 

empresas, assim como nas taxas Selic e títulos do governo, importantes para o cálculo 

da taxa livre de risco. Além disso, o governo influencia em alguns custos 

organizacionais, necessários para o cálculo do NOPAT, como energia elétrica, 

combustíveis, água, royalties, dentre outros. 

 
A sociedade está inserida neste modelo por diversos agentes relacionados a alguma 

variável financeira explícita ou implícita, apresentada na Figura 25, como, por 

exemplo, os fornecedores (custos e despesas), consumidores (receitas), mercado 

(riscos, Ibovespa), acionistas (EVA®, investimentos, dividendos), diretoria (tomadas de 

decisões, políticas), empregados (competências, resultados operacionais) e imprensa 

(publicidade, marketing). 

 
Portanto, esses aspectos não financeiros são de extrema importância para a Unimed 

Vitória e outras organizações que forem utilizar o modelo de Geração de Valor por 

Dinâmica de Sistema, elaborado nesta dissertação, para que a análise seja mais 

completa e sistêmica. Assim, recomenda-se para pesquisas futuras sobre Geração de 

Valor, com a utilização da metodologia de Dinâmica de Sistemas, que se criem 

cenários que enfatizem estas variáveis e aspectos não financeiros. 
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O modelo apresentado neste trabalho foi desenvolvido a partir do modelo de Sterman 

(2000) para simular o comportamento futuro de geração de valor da  Unimed Vitória, 

assim como propor melhorias do desempenho organizacional sobre o sistema 

analisado. A partir da coleta de dados obtida, foi criado o diagrama de fluxo e estoque 

do sistema para se analisar, através da simulação computacional, o comportamento 

futuro da Unimed Vitória sobre simulações variando-se alguns parâmetros desse 

sistema e apresentando os resultados obtidos da simulação em forma de tabelas. 

Foram considerados os dados secundários sobre a Unimed Vitória Cooperativa de 

Trabalho Médico do ano de 2018, coletados no Balanço Patrimonial, e a 

Demonstração do Resultado do Exercício e também de publicações referentes ao 

Mercado de Capitais, para se obter os valores das variáveis do Diagrama de Fluxo e 

Estoque, apresentado na Figura 25: 

 
Figura 25 - Diagrama de fluxo e estoque sobre geração de valor 

 
 
 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

A Figura 25 representa o diagrama de fluxo e estoque sobre Geração de Valor 

aplicado neste trabalho a partir da coleta de dados sobre a Unimed Vitória e do modelo 

de Sterman (2000), adaptado. 

 
O software utilizado para a simulação do modelo de comportamento do sistema 

analisado da Unimed Vitória consistiu no Vensim® Versão 6.4b. As constantes e 
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variáveis descriminadas no digrama de fluxo e estoque criado sobre o sistema 

analisado foram inicialmente inseridas no Vensim® - Figura 25. Após, foram inseridas 

as equações preliminares e os valores para todas as variáveis encontradas e 

calculadas durante a coleta de dados da pesquisa. Em seguida, o modelo em 

Dinâmica de Sistemas foi calibrado conforme dados calculados de Geração de Valor 

EVA® do ano de 2018. Posteriormente, foram obtidos os resultados por Dinâmica de 

Sistemas para as simulações realizadas nesta dissertação. 

 
Realizamos as análises referentes ao comportamento das variáveis que armazenam 

o custo evitado das operações trazidas nas sessões anteriores. A figura 26 representa 

o comportamento do custo evitado das consultas eletivas e em Pronto Socorro: 

 
Figura 26 - Simulação do comportamento do custo evitado das consultas eletivas e consultas em 

pronto socorro de 2020 a 2030 
 
 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Em relação às consultas eletivas, as projeções apresentadas na figura 26 demonstram 

o custo evitado de aproximadamente R$1,5 milhões a.a, atingindo em 2030 o custo 

evitado de aproximadamente R$18 milhões. Em relação às consultas em pronto 

socorro, o pensamento é diferente, ela não evitará custo, pelo contrário, ela agregará 

custo, atingindo em 2030, R$1,6 milhões de custo agregado a.a. 
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Em relação aos custos evitados relativos aos exames apresentados na figura 27, o 

cenário simulado poderá apresentar, em dez anos, um custo evitado de R$ 78,8 

milhões, uma média de R$ 6,5 milhões a.a: 

 
Figura 27 - Simulação do comportamento do custo evitado dos exames de 2020 a 2030. 

 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

 

Em relação às Terapias, a simulação de dez anos demonstra que o custo evitado 

chegará, em 2030, em aproximadamente R$1,7 milhões. A figura 28 apresenta o 

desempenho da simulação: 

 
Figura 28 - Simulação do comportamento do custo evitado em terapias de 2020 a 2030 

 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Em relação ao custo evitado relativo à internação, representado na figura 29, ele 

atingirá 100 milhões em 2024, podendo alcançar até 310 milhões em 2030: 



166 
 

 
 
 

Figura 29 - Simulação do comportamento do custo evitado em internações 2020 a 2030 
 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

 

Para atingir o objetivo do trabalho, é necessário entender a lógica do cálculo do custo 

evitado total. Para isso, gerou-se o modelo de causa/consequência ou modelo de loop 

causal, que está apresentado na figura 30: 

 
Figura 30 - Modelo loop causal de custo evitado total 

 
 
 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

O custo evitado total dos parâmetros analisados e simulados neste trabalho está 

exposto na figura 31. Percebe-se que a aplicação do modelo poderá evitar custo de 

aproximadamente R$386 milhões em 2030: 
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Figura 31 - Custo evitado total 
 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 
 

4.6 Processo decisório e a tomada de decisão 

 
A gestão de uma empresa, independentemente do ramo de atividade, necessita de 

utilizar informações de custos para participar de um mercado cada vez mais 

competitivo. Kim, Han, Yi e Chang (2016) observam que, para o crescimento de um 

empreendimento, faz-se necessário que a administração se empenhe na adequada 

gestão de custos. Callado e Pinho (2015) relatam que as práticas de gestão de custos 

têm sido associadas à natureza das características operacionais de atividade 

econômica e da qual as empresas fazem parte. 

 
Milhares de decisões são tomadas dentro de uma organização, seja pelos seus 

administradores ou por seus funcionários, decisões essas que vão desde o mais trivial 

até escolhas que poderão afetar todo o andamento da organização, seu papel no 

mercado global, sua sobrevivência, expansão ou estagnação. Não existe a decisão 

perfeita, o que há é a busca pela melhor alternativa, aquela que norteará a 

organização rumo ao sucesso, cada pessoa participa racional e conscientemente, 

escolhendo e tomando decisões individuais a respeito de alternativas racionais de 

comportamento (CHIAVENATO, 2003). Toda organização é um sistema  de decisões, 

onde todos os membros estão continuamente tomando alguma decisão e é impossível 

pensar a organização sem considerar a ocorrência constante do processo decisório 

(FREITAS; KLADIS, 1995). As pessoas decidem em função de 
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sua percepção das situações, são processadores de informação, criadoras de opinião 

e tomadoras de decisão (CHIAVENATO, 2003). 

 
Fatores como a intuição, a racionalidade e a percepção podem influenciar uma 

decisão, a diferença entre racionalidade e intuição está na proporção de informação, 

de um lado, e opinião e sentimentos, de outro. Quanto maior a base de informação, 

mais racional é o processo e quanto maior a proporção de opiniões e sentimentos, 

mais intuitiva se torna, racionalidade e intuição são atributos humanos 

complementares e não concorrentes (MAXIMIANO, 2009). Para Maximiano (2009), 

decisões são tomadas para resolver problemas ou aproveitar oportunidades. 

 
Tomar decisões é o processo de escolher uma entre um conjunto de alternativas. E 

cabe ao tomador de decisão reconhecer e diagnosticar a situação,  gerar alternativas, 

avaliar e selecionar a melhor alternativa, implementar a alternativa escolhida e avaliar 

os resultados (CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005). Para Robbins (2010), 

a tomada de decisão ocorre em reação a um problema. Um problema existe quando 

se verifica uma discrepância entre o estado atual das coisas e seu estado desejável 

Chiavenato (2003) ressalta que toda decisão envolve seis elementos: 1) O tomador 

de decisão: é a pessoa que faz uma escolha ou opção entre várias alternativas futuras 

de ação; 2) Os objetivos: são o que o tomador de decisão pretende alcançar com suas 

ações; 3) As preferências: são os critérios que o tomador de decisão usa para fazer 

sua escolha; 4) A estratégia: é o curso de ação que o tomador de decisão escolhe 

para atingir seus objetivos dependendo dos recursos que pode dispor; 5) A situação: 

são os aspectos do ambiente que envolve  o tomador de decisão, alguns deles fora 

do seu controle, conhecimento ou compreensão e que afetam sua escolha; 6) O 

resultado: é a consequência ou resultado de uma estratégia. Esta é composta por sete 

etapas, que norteiam todo o processo: 1) Percepção da situação que envolve algum 

problema; 2) Análise e definições do problema; 3) Definição dos objetivos; 4) Procura 

de alternativas de solução ou de cursos de ação; 5) Escolha da alternativa mais 

adequada ao alcance dos objetivos; 6) Avaliação e comparação das alternativas; 7) 

Implementação da alternativa escolhida. 

 
Certo (2005), Chiavenato (2010), Maximiano (2009) e Robbins (2010) ressaltam que 
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o processo de tomada de decisão é uma atividade passível de erros, pois ela será 

afetada pelas características pessoais e pela percepção do tomador de decisões. Na 

tentativa de minimizar esses erros e chegar a um melhor resultado, deve-se efetuar 

um processo organizado e sistemático, sugerem algumas etapas a serem seguidas: 

1) Identificar um problema existente; 2) Enumerar alternativas possíveis para a 

solução do problema; 3) Selecionar a mais benéfica das alternativas; 4) Implementar 

a alternativa escolhida; 5) Reunir feedback para descobrir se a alternativa 

implementada está solucionando o problema identificado. 

 
Um processo estruturado não é garantia de sucesso, mas permite uma decisão lógica, 

coerente e menos passível de erros. A tomada de decisão e a resolução de problemas 

podem ser abordadas de muitas maneiras diferentes, mas geralmente seguem a dois 

modelos: o racional e o comportamental. 

 
O modelo racional supõe que os tomadores de decisões tenham informações 

perfeitas, que sejam capazes de avaliar sistematicamente e logicamente cada 

alternativa e no final tomar uma decisão totalmente imparcial sobre o que será melhor 

para a organização. O que nem sempre é possível, pois fatores como emoções, 

preferências individuais e política da empresa acabam por interferir nesse processo. 

 
No processo decisório, para se fazer uma escolha totalmente racional, o indivíduo teria 

que identificar todas as alternativas existentes, prever as consequências de cada 

alternativa e avaliá-las de acordo com os objetivos e preferências (CHOO, 2003). 

 
O modelo comportamental leva em conta que o gerente, muitas vezes, terá que tomar 

uma decisão considerando sua percepção, experiência, informações e alternativas 

limitadas. 
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Tabela 21 - Modelo racional e comportamental de tomada de decisão 

Modelo Racional Modelo Comportamental 

1. O tomador de decisões tem informações 

perfeitas (relevantes e acuradas). 

1. O tomador de decisões tem informações imperfeitas 

(incompletas e possivelmente imprecisas). 

2. O tomador de decisões tem uma lista 

exaustiva de alternativas dentre as quais 

pode escolher. 

2. O tomador de decisões não tem um conjunto completo 

de alternativas ou não entende plenamente aquelas que 

têm à disposição. 

3. O tomador de decisões é racional 3. O tomador de decisões tem uma racionalidade definida 

e se restringe a valores, experiência, hábitos etc. 

4. O tomador de decisões sempre tem em 

mente os melhores interesses da 

organização. 

4. O tomador de decisões escolherá a primeira alternativa 

minimamente aceitável. 

Fonte: CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005. 

 

 
As decisões podem ser divididas em duas categorias: as programadas e as não 

programadas. As programadas são aquelas rotineiras e repetitivas, fazem parte do 

acervo de soluções da organização, resolvem problemas que já foram enfrentados 

antes e que se comportam sempre da mesma maneira. Não é necessário, nesses 

casos, fazer diagnósticos, criar alternativas e escolher um curso de ação original, 

basta aplicar um curso de ação predefinido, são políticas, algoritmos, procedimentos 

e regras de decisão. As não programadas são decisões únicas, tomadas uma única 

vez, são preparadas uma a uma, para atacar problemas que as soluções padronizadas 

não conseguem resolver. São atitudes novas, que a organização está enfrentando 

pela primeira vez e admitem diferentes formas de serem resolvidas, cada uma com 

suas vantagens e desvantagens. Situações desse tipo precisam de um processo de 

análise sucessivas, desde o entendimento do problema até a tomada de decisão 

(MAXIMIANO, 2009). 

 
Decisões programadas economizam tempo e energia, evitando que os gerentes se 

desgastem procurando soluções para problemas que já foram resolvidos antes, um 

dos objetivos do projeto decisório deve ser o de procurar criar o maior número de 

decisões programadas possíveis (MAXIMIANO, 2009). 

 
O processo de decisão pode ser gerado a partir de um obstáculo para se atingir um 

objetivo, uma oportunidade que deve ser aproveitada. No diagnóstico procura-se 

entender o que está acontecendo, identificando as causas e consequências. O 
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diagrama de Ishikawa e o princípio de Pareto são duas técnicas desenvolvidas para 

ajudar no diagnóstico do problema. O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como 

espinha de peixe, é um gráfico que tem por finalidade organizar o raciocínio e a 

discussão sobre as causas do problema, trabalha-se com uma pergunta do tipo: quais 

as causas desse problema? As respostas para essa pergunta são levantadas por meio 

de levantamento de dados ou brainstorming (MAXIMIANO, 2009). 

 
O princípio de Pareto, também conhecido como 80-20, é uma técnica que permite 

selecionar prioridades quando se enfrenta grandes números de problemas ou quando 

é preciso localizar as mais importantes de um número de causas, segundo ele a maior 

quantidade de ocorrência ou efeitos depende de uma quantidade de pequenas 

causas. 

 
A palavra brainstorming foi criada para designar um processo de interação verbal, 

onde um grupo de pessoas se reúne para ter ideias sobre um determinado problema 

em que o feedback negativo sobre qualquer alternativa sugerida por qualquer membro 

do grupo é proibido até que todos tenham apresentado alternativas que consideram 

valiosas (CERTO, 2005). Brainwriting é quando as pessoas interagem por escrito, sem 

comunicação verbal, cada participante recebe uma folha onde anota suas sugestões 

e ideias, depois essas folhas são trocadas entre si, e por fim as ideias ali descritas são 

discutidas até que se chegue à melhor solução  (MAXIMIANO, 2009). No final as 

alternativas são avaliadas, julgadas e comparadas, aquela que apresentar maiores 

vantagens será a selecionada. 

 
E se todos os passos acimas não forem suficientes, há algumas técnicas que ajudam 

o administrador na hora de tomar a melhor decisão para o problema: 1) Análise de 

vantagens e desvantagens; 2) Árvore de decisão (representação gráfica das 

alternativas); 3) Análise do campo de força (analisar as forças a favor e as forças 

contrárias a uma solução e a partir do resultado chegar a uma solução); 4) Ponderação 

de critérios (possibilita a avaliação de alternativas de forma objetiva, com base em 

fatores que refletem as preferências e as necessidades do tomador de decisão). 

 
Convivemos com decisões todo o tempo, em uma organização essas decisões se 
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tornam cruciais, pois elas envolvem o futuro da organização e o de milhares de 

pessoas. A decisão não é um fim em si mesma, é apenas mais uma etapa, pois 

decisões podem ocorrer tanto em níveis intermediários como finais, e uma decisão 

colocada em prática cria uma nova situação, que pode gerar outra decisão ou 

processos de resolução de problemas. Ao contrário do que parece, o objetivo do 

gestor não é apenas enfrentar e resolver problemas na medida em que vão surgindo, 

mas sim criar e inovar, estando atento ao rumo que a organização segue. 

 
Este capítulo visou responder os questionamentos sobre o tema, pois algumas 

situações exigem que os gestores tomem uma decisão, o que podem ter de fazer sem 

ter experiência, critério ou nenhuma orientação. Esta dissertação constatou que a 

implantação do Modelo de Atenção Integral à Saúde na Cooperativa Médica e sua 

prescrição para o Sistema Unimed demonstram a iniciativa exitosa em seu processo 

decisório considerando todas as premissas conceituais e a grande variedade de lições 

apreendidas ao longo dos seis anos de implantação deste modelo, que hoje alcança 

cerca de 15% da carteira de beneficiários da cooperativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONCLUINDO E RECOMENDANDO NOVOS 

ESTUDOS 

 
O objetivo geral desta pesquisa foi atingido ao avaliar os indicadores assistenciais e 

sua geração de valor do Modelo de Atenção Integral à Saúde, na perspectiva da 

Dinâmica de Sistemas, em uma Cooperativa de Trabalho Médico. 

 
Esta pesquisa possibilitou a análise do comportamento dos indicadores assistenciais 

na carteira de beneficiários do plano de saúde baseado no modelo de Atenção Integral 

à Saúde (AIS) – Plano Personal; comparar o comportamento dos indicadores 

assistenciais dos beneficiários do plano de saúde baseado no modelo  de Atenção 

Integral à Saúde (AIS) com os indicadores dos beneficiários da carteira geral no 

modelo tradicional de Atenção à Saúde; quantificar a Geração de Valor EVA®®; 

elaborar um modelo do comportamento dos indicadores assistenciais baseado em 

Dinâmica de Sistemas; e, finalmente, simular cenários de Geração de Valor EVA® com 

o uso da metodologia de Dinâmica de Sistemas. 

 
Esse modelo possibilita aos gestores de diversos segmentos conhecerem as 

possíveis situações futuras de geração de valor pelo método EVA® de forma a poder 

prever ações mitigadoras para diversas situações de risco e tomada de decisões 

oportunamente estratégicas. Estudos revelam que a saúde de uma pessoa é 40% 

determinada pelo seu comportamento, 20% pelo ambiente e por fatores sociais, 30% 

pela genética e 10% pela assistência médica. 

 
Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem ressaltando, há algumas 

décadas, a importância de os sistemas de saúde, sejam públicos ou privados, 

avançarem na obtenção de melhores resultados, visto que o cenário que se apresenta 

para a saúde no século XXI expõe lacunas assistenciais e demonstra persistente 

fragmentação da atenção, ainda calcada num modelo que foi idealizado para um 

cenário com predomínio das condições agudas, em meados do século passado. O 

resultado dessa dissintonia vem se expressando sob a forma de aumento da 

sinistralidade e impondo sério desequilíbrio econômico-financeiro aos planos de 

saúde, o que se traduz por perda de sustentabilidade das operadoras e provoca 

efeitos adversos no mercado. 
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As evidências internacionais demonstram que os sistemas de atenção à saúde 

baseados numa forte orientação para a atenção primária à saúde apresentam 

resultados melhores e mais equitativos, são mais eficientes, têm menores custos e 

produzem mais satisfação para as pessoas usuárias quando comparados com 

sistemas de fraca orientação para a atenção primária à saúde. Esses sistemas 

possibilitam liberar recursos para atender às necessidades gerais. Além disso, são 

capazes de melhorar a equidade, porque são menos custosos para os indivíduos e 

mais custo-efetivos em termos de gestão; asseguram maior eficiência dos serviços, 

ao poupar tempo nas consultas; reduzem o uso de exames laboratoriais; e,  permitem 

reduzir internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP), tais como 

angina, infecções urinárias, doença pulmonar obstrutiva crônica, entre muitas outras, 

em suma, são redutores de custos e gastos em saúde  (STARFIELD et al., 2005; 

KRINGOS et al., 2013). 

 
A literatura internacional é praticamente unânime em afirmar que a atenção primária 

à saúde, desde que constituída de maneira adequada, dentro dos parâmetros já 

consagrados na literatura e na experiência internacional, tem grande potencial de 

oferecer um cuidado de melhor qualidade e ao longo do tempo reduzir custos 

assistenciais, inclusive em modelos privados de financiamento, como na saúde 

suplementar, como é conhecida, no Brasil, a modalidade de pré-pagamento da 

assistência médica (LEWIS, 2018). 

 
A necessidade de transformação do atual modelo para a Atenção Integral à Saúde é 

urgente também no Sistema Unimed e faz-se necessária a adoção de padronização 

e a utilização de boas práticas sistêmicas, para que o movimento alcance a totalidade 

das operadoras nas diferentes regiões do País. 

 
O processo de mudança do modelo de assistência aponta mundialmente para uma 

convergência em torno da Atenção Primária à Saúde (APS) como estratégia capaz de 

melhor organizar a rede de atenção à saúde, centrada na adoção de práticas voltadas 

ao cuidado integral, a partir de seus atributos essenciais e derivados, cujo 

desenvolvimento técnico-científico necessita edificar-se na educação continuada 

permanente, a fim de garantir tanto a difusão quanto o alinhamento do conhecimento 
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aplicado como fator gerador de uma nova realidade para a atenção à saúde. É 

necessário romper paradigmas e abrir novos horizontes. 

 
Na América Latina e especificamente no Brasil, as doenças crônicas estão crescendo 

com impactos negativos na mortalidade precoce, o que afeta o mercado de trabalho e 

a produtividade das economias, e aumenta os custos para os sistemas de saúde. Os 

países em desenvolvimento, como o Brasil, passam por um processo de transição 

demográfica e epidemiológica; neles as doenças crônicas crescem como as principais 

causas de mortalidade e morbidade, com impactos crescentes nos custos da saúde e 

na qualidade de vida das populações. No entanto, de forma diferente do que muitos 

pensam, a maioria das pessoas tende a conviver, à medida que avança a idade, com 

a presença de duas ou mais condições crônicas, com ou sem relação de causa e efeito 

entre elas. Esse fenômeno é conhecido como multimorbidade (MMB). As doenças 

crônicas, juntamente com a multimorbidade, estão cada vez mais presentes em nosso 

dia a dia, acarretando a diminuição da qualidade de vida e as limitações decorrentes 

da doença e do tratamento. 

 
Não é mais possível focar os cuidados médicos apenas nas demandas dos doentes 

com situações clínicas agudas, os novos modelos de prestação de cuidados de saúde 

são mais organizados em torno da concentração de várias doenças na mesma pessoa 

e na utilização simultânea de vários medicamentos. Por isso, são mais exigentes tanto 

do ponto de vista da preparação profissional quanto da organização dos cuidados 

proativos. 

 
No modelo convencional atual, o paciente geralmente não é visto de maneira holística, 

isto é, na sua globalidade nas dimensões clínica, técnica, humana, social, familiar e 

cultural. Essa é a mudança de que necessitamos. Entretanto, ela exige medidas 

políticas dirigidas às necessidades de saúde das pessoas e às exigências técnicas 

dos profissionais, tendo em vista o contexto de envelhecimento da população, de 

cronicidade das doenças, de limitação funcional e de dependência social e familiar. A 

continuidade e personalização dos cuidados racionalizam os recursos e rentabilizam 

o sistema de saúde. Necessitamos de mais tempo e de mais disponibilidade para tratar 

e acompanhar os nossos doentes de forma eficiente e efetiva, sendo ineficaz 

colecionar exames e receitar terapias sem conhecer o 
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doente, sendo de grande importância focar no comportamento das pessoas, 

encorajando-as a mudarem de estilo de vida, pararem de fumar ou a iniciar a prática 

de exercícios, por exemplo. 

 
Muitos são os desafios a serem enfrentados para a transformação, tais como: 

promover o engajamento dos beneficiários em relação ao autocuidado, em prol de 

uma mudança cultural; reforçar a relação do médico com seu paciente por meio de 

uma abordagem ampla da saúde, centrada na pessoa; construir novos processos de 

trabalho para melhor atuação de equipe multidisciplinar, capacitada e preparada para 

um papel mais proativo e prospectivo, o que é essencial tanto para a prevenção quanto 

para a manutenção da saúde; difundir o registro eletrônico em saúde como fator de 

integração da informação, a partir da inserção de novas tecnologias; e multiplicar o 

conhecimento alinhado a uma nova dimensão da gestão  em saúde, com obtenção de 

melhores resultados tanto em indicadores quanto em qualidade de vida para garantir 

a sustentabilidade do novo modelo. 

 
Para isso, é fundamental estabelecer a definição de novos papéis, especialmente para 

dirigentes e médicos cooperados, que necessitam melhor compreender o cuidado, 

com um olhar isento e voltado à inovação, para que se perceba a atenção integral à 

saúde dos indivíduos como oportunidade de avanço e melhoria sistêmica, com 

benefícios a todos os profissionais, num movimento capaz de agregar novo valor ao 

plano de saúde, em reforço à cooperação. 

 
No curto prazo, a compreensão e o engajamento de todos são as premissas para que 

ocorra a mudança. No médio prazo, a implantação e a consolidação da Atenção 

Integral à Saúde passam a ser fundamentais. Assim, no longo prazo, os benefícios 

para a saúde dos beneficiários e clientes serão visíveis, tendo a Unimed se tornado 

um sistema mais sustentável. 

 
Dessa forma, o Sistema vem exercitando profunda mudança em prol da Atenção 

Integral à Saúde, com ênfase no cuidado como eixo de reorientação do novo modelo, 

criando alternativas para um novo cuidado preservando as iniciativas corretas e sem 

causar disrupções. 
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Uma nova fronteira abre-se para a Atenção Integral à Saúde, que consiste numa 

abordagem ampla do cuidado à saúde a partir da premissa de que se manter saudável 

e com qualidade de vida é um aspecto fundamental na vida das pessoas. 

 
Para tanto, é necessário adotar um conjunto de práticas articuladas e integradas que 

compreendem desde a vigilância, promoção à saúde, prevenção de riscos e de 

doenças, à assistência e reabilitação, coordenadas nos diversos níveis de atenção à 

saúde para facilitar e organizar o percurso assistencial de cada paciente, a partir de 

um plano de cuidado individual e personalizado dentro de uma almejada rede de 

atenção à saúde. 

 
Seguindo a lógica de aperfeiçoar o processo de mudança do modelo, os resultados já 

podem ser vistos em projetos de várias Singulares, de diferentes regiões do País. No 

presente trabalho, a pesquisa demostrou as diferenças de comportamentos de 

utilização dos beneficiários do Plano Personal (Grupo Controle) após 12 meses sob o 

modelo baseado na Atenção Integral à Saúde em relação aos beneficiários da Carteira 

Geral sob o modelo assistencial tradicional que traduzimos nas análises individuais de 

cada um dos dez indicadores de procedimentos assistenciais avaliados. 

 
Os resultados comparados revelaram frequências diferentes de realização de 

procedimentos assistenciais por beneficiários, com ênfase positiva nas frequências de 

procedimentos assistenciais em sete dos dez indicadores avaliados e negativa em três 

dos indicadores que seguem descritos, em que foram avaliados os comportamentos 

das variáveis, respectivamente na modalidade de Plano Personal 

(P) e Carteira Geral (CG), com os seus respectivos resultados durante o ano de 2018: 

frequência de consultas eletivas per capita (P = 4,34 e CG = 4,78), frequência de 

consultas em Pronto Socorro (P.S) per capita (P = 1,30 e CG = 1,20), percentual (%) 

de consultas em Pronto Socorro (P.S) (P = 25,29 % e CG = 25,17 %), número  de 

exames gerados por consultas (P = 2,29 e CG = 3,55), custo de exames per capita (P 

= R$ 20,12 e GC = R$ 40,13), frequência de exames per capita (P = 9,94 e CG = 

16,96), frequência de terapias per capita (P = 3,59 e CG = 3,62), custo médio de 

Internações (P = R$ 6.221,34 e CG = R$ 10.777, 77), frequência média usuário/ano 

de Internações (P = 15,40 % e CG = 14,60 %) e percentual (%) de 
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Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primária (ICSAP) (P = 10,78 % e 

CG = 17,33 %). 

 
 

Importante destacar as diferenças de comportamentos em termos de frequências e 

custos no resultado final das análises de potencial custo evitado, sendo muito 

relevante considerar positivamente o número de consultas eletivas, exames, terapias 

e internações realizadas nos beneficiários do Personal e negativamente o 

comportamento de consultas no Pronto Socorro com frequência e custos maiores 

neste grupo, aqui resultante ainda de um processo de assimetria de comunicação, 

aculturação e engajamento ao modelo e utilização errática dos beneficiários, 

justificadas pelo seu perfil, que tem acesso livre a qualquer momento à rede 

prestadora, sem fator moderador de utilização (coparticipação), importante atribuir 

também ao relativo pouco tempo de inserção neste modelo, há apenas 12 meses. 

 
Reiteramos a necessidade de adequarmos ao Modelo de Atenção Integral à Saúde 

um perfil de beneficiários que reúnam características que permitem um engajamento 

duradouro e acompanhamento, longitudinal, individualizado e personalizado pela 

equipe multiprofissional, capazes de impactar positivamente nos resultados 

assistenciais. 

 
Importante identificarmos, também, um grupo de beneficiários da carteira do Plano 

Personal que faziam parte da Carteira Geral de beneficiários e que passaram a 

integrar há um ano esta carteira. 

 
Muito relevante apontarmos a grande rotatividade (turnover), cerca de 30% ao ano, 

entre os beneficiários da carteira desta modalidade de plano em virtude do seu perfil 

ocupacional e contratual das empresas, constituindo-se em relevante fator crítico de 

sucesso na conversão deste modelo. 

 
Ao extrapolarmos e simularmos o comportamento dos beneficiários do Personal 

integralmente para os beneficiários da Carteira Geral, constatamos a possibilidade de 

um potencial custo evitado, da ordem de R$334.532.411,04, sendo de 

R$15.964.720,60 em consultas eletivas, R$63.335.497,76 em exames, 

R$1.576.482,52 em terapias, R$255.043.504,11 em internações e um custo 
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acrescido de R$1.387.793,95 em consultas em Pronto Socorro pela maior agregação 

de exames nestes atendimentos considerando nesta análise o ano base de 2018. 

 
Ao apropriarmos este valores de potencial custo evitado de R$ 334.532.411,04 no 

balanço patrimonial e fluxo de caixa do exercício de 2018 (Balanço Patrimonial 

ajustado), realizamos a aferição dos indicadores financeiros com vistas a calcular o 

ROIC (Return on Invested Capital), que retrata o retorno do capital empregado, que é 

o resultado do NOPAT pelo montante do Capital Investido, cujo resultado foi de 

16,89%. Como a cooperativa, por exigências da Agência Nacional de Saúde (ANS), 

necessita de provisionamento de recursos como ativos garantidores, lançados no ativo 

circulante, foi necessário identificar o excesso de caixa e outros ativos líquidos não 

necessários ao processo produtivo. Desta forma, o capital investido compreende, 

também, as aplicações financeiras das reservas livres “operacionais” da empresa e, 

portanto, neste caso a contrapartida dessas aplicações deve ser lançada como 

resultados das operações. 

 
Conforme discutido no referencial teórico, o EVA é o resultado do ROIC – Custo do 

Capital Empregado multiplicado pelo Capital Investido (CI). O modelo utilizado para  o 

cálculo do custo de capital próprio da Unimed Vitória foi o CAPM, conforme detalhado 

na metodologia, que consolida as informações empregadas para a estimativa do custo 

de capital próprio (Ke) da Unimed Vitória, revelando que este foi de 10,61% a.a. O 

cálculo do capital investido foi obtido com a soma da necessidade de capital de giro 

com o ativo não circulante (NCG + ANC), cujos valores respectivos são de R$ 

(17.486.357) e R$ 270.348.993, totalizando R$ 252.862.636. 

 
Ao se contrastar o ROIC ao custo de capital (CC), obteve-se o spread operacional 

(ROIC – custo de capital) de 6,28%, que é um expressivo resultado. Assim, em 2018, 

a Unimed Vitória gerou um EVA® de R$ 15.895.209,48. Esse resultado indica que a 

organização consegue remunerar o capital dos seus cooperados a uma taxa anual de 

10,61%, correspondente à taxa livre de risco, acrescida de um prêmio de risco de 5%, 

corrigido pelo beta de 0,74, de acordo com o modelo CAPM utilizado nesta 

dissertação. Ademais, o retorno operacional, ao superar este custo de capital, agrega 

valor aos seus cooperados, isto é, o resultado expressivo do EVA está 
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recuperando em 10,61% o custo de capital dos cooperados, que é bem superior que 

a taxa SELIC média no período de 2018, que foi de 6,5%. 

 
A Dinâmica de Sistemas permite simular contextos complexos com flexibilidades 

diversas. Através de fórmulas conhecidas ou dados tabulados relacionados aos 

cenários de geração de valor propostos, o software VenSim® cria resultados  e curvas 

de simulações futuras de todas as variáveis envolvidas no modelo de simulação. Não 

é necessário conhecimento avançado para criar ou gerar as previsões de geração de 

valor de sistemas complexos por Dinâmica de Sistemas. 

 
Os resultados foram muito interessantes, mostrando a dinâmica ao longo do tempo as 

quais dependem da atuação dos gestores em prol da estratégia corporativa na criação 

de valor. Registra-se, portanto, que é perfeitamente plausível e recomendado a 

utilização da metodologia de Dinâmica de Sistemas no campo das Ciências Sociais 

aplicadas e, especificamente, na gestão das organizações de saúde. 

 
A importância da associação da metodologia de Dinâmica de Sistemas à simulação 

pelo programa VenSim® e ao tema Geração de Valor EVA®, apresentado nesta 

dissertação, foi um avanço teórico, morfológico e tecnológico, pois não foi encontrado 

nenhum estudo analítico e crítico no âmbito dessa associação em uma operadora de 

planos privados de saúde ou em outra organização em plataformas de artigos 

científicos como, por exemplo, SPELL, ScienceDirect e Emerald Insight. Além disso, 

houve uma contribuição teórica significativa, com a devida consistência 

epistemológica, sobre a metodologia de Dinâmicas de Sistemas para o campo das 

Ciências Sociais a partir da utilização de importantes referências dessa área. 

 
Apresentadas as previsões de Geração de Valor (EVA®) da Cooperativa Médica, que 

é a variável dependente, pelo método de Dinâmica de Sistemas, alterando-se algumas 

variáveis preditoras, como o ROIC, o Custo de Capital e o Capital Investido, verificou-

se os possíveis cenários de geração de valor resultantes no período de 2020 a 2030. 
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Realizando simulação de cenários considerando uma variação de acréscimo de 2% 

a.a do ROIC, mantendo custo de capital de 6,5 % e acréscimo de 10% a.a ao  Capital 

Investido, a Cooperativa Médica poderá agregar valor econômico em dez anos de 

aproximadamente 280 milhões no ano de 2030, tendo uma média projetada de 20 

milhões ao ano. O EVA de R$280 milhões representa o valor acumulado nominal 

(valores correntes). Desta forma, também é possível simular uma deflação de 3,5% 

a.a nesse resultado, o que geraria um valor de R$198,5 milhões em valores reais, 

correspondendo a R$19,85 milhões ao ano. Sendo assim, a diferença entre o EVA 

acumulado nominal (valores correntes) e o EVA em valores reais seria de 24,92%. 

 
Quanto ao custo evitado total com os procedimentos assistenciais caso ocorra a 

mudança gradativa de comportamento dos beneficiários da carteira geral para o 

comportamento da carteira Personal, nesta dissertação simulado 10% a.a, a Unimed 

Vitória teria um potencial custo evitado de R$ 386 milhões em 2030. 

 
O estudo dos cenários desta pesquisa a partir de simulações não teve como objetivo 

prever o estado futuro de um conjunto pré-definido de variáveis, mas sim identificar 

diferentes trajetórias que essas variáveis poderiam percorrer, em especial o EVA®, 

gerando diferentes estados finais. A capacidade empresarial de antecipar as possíveis 

trajetórias futuras permite preparar preliminarmente as soluções necessárias às 

situações futuras. Isso permite um melhor planejamento estratégico no sentido de 

mitigar os impactos indesejados e de aproveitar possíveis oportunidades futuras. 

Assim, a construção de cenários permite lidar com as incertezas e inter-relações 

complexas que determinam o futuro dos resultados das diversas variáveis envolvidas. 

 
O objetivo desta dissertação foi menor em analisar conceitualmente a geração de 

valor, no entanto maior em utilizar os dados de uma empresa de grande porte para 

verificar a possibilidade de introduzir a Dinâmica de Sistema na gestão das 

organizações. Optou-se, assim, como exemplo nesta dissertação, utilizar o modelo de 

gestão que tem grande apelo e é utilizado por algumas das maiores empresas, que é 

a criação de valor baseada no método EVA®. Assim, foi possível calibrar o modelo de 

Fluxo e Estoque criado nesta dissertação para replicar os valores 
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observados nos dados obtidos e daí apresentar simulações baseadas nas variáveis- 

chave de criação de valor, como o ROIC, o Custo de Capital e o Capital Investido, 

verificando-se os possíveis cenários de geração de valor resultantes no período de 

2020 a 2030. 

 
Este trabalho apresenta algumas limitações e os resultados obtidos não devem ser 

generalizados e não podem refletir o setor saúde como um todo. Recomenda-se que 

sejam realizados novos estudos sobre outras empresas do setor de saúde 

suplementar, bem como ampliar o universo amostral desta análise em outras 

Cooperativas do Sistema Unimed. 

 
Por fim, a pesquisa não pretendeu esgotar o assunto sobre o Modelo de Atenção 

Integral à Saúde, o comportamento de seus indicadores e os impactos na geração de 

valor na perspectiva da Dinâmica de Sistemas no setor da saúde e, em especial, em 

uma Cooperativa de Trabalho Médico. 

 
Contudo, a expectativa deste autor é de que o trabalho possa subsidiar discussões e 

análises associadas ao tema, no contexto de cenários estratégicos de mudança do 

modelo assistencial da Saúde Suplementar Brasileira e na geração de valor, assim 

como seja referência para novas pesquisas sobre esses temas na academia. 
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