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Reflexões do setor 
Como éramos há mais de 20 anos 

• Estávamos entre os três setores mais 

reclamados nos órgãos do consumidor; 

• Ambiente pós-Constituição, pós-Código 

do Consumidor, pós-Lei 9656/98; 

• 70% das tecnologias e inovações em 

drogas atuais não existiam; 

• Expectativa de vida do brasileiro era de 

68 anos. 



Pedro Ramos - Diretor da Abramge Slide 3 de 14 

Reflexões do setor 
O início 

Eliminating Waste in US Health Care, Donald M. Berwick e Andrew D. Hackbarth, The Journal of the American Medical Association, V. 306, N. 14, 2012. 
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30% do que é gasto na saúde do 
Brasil é desperdício 
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Reflexões do setor 
Combate ao desperdício 

• Melhoria de gestão; 

• Investimento em tecnologia da informação (TI); 

• Aproximação com o cliente; 

• Discussão séria e honesta ente todos os agentes da saúde 

privada do Brasil referente à remuneração; 

• Aproximação com o cliente; 

• Combate à fraude - interna e externa. 
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A principal luta 

A máfia das órteses e próteses, 
a judicialização da saúde 
e seus apoiadores 

Reflexões do setor 
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OPME 
Órtese, próteses e materiais especiais 
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OPME 

Relatório da indústria de OPME no Brasil referente ao faturamento de 

2015: 

• 30% de queda no faturamento; 

• Três Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional 

criminalizando à prática; 

• Apoio da população; 

• Melhoria significativa da imagem do setor de plano de saúde; 

• Ação nos Estados Unidos. 

Resultados 
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Soluções 
Propostas de melhoria 

• Combate ao desperdício; 

• Ações contra a judicialização da saúde; 

• Modelos de remuneração; 

• Sensibilidade da ANS (efetivamente ser uma agência de 

fomento do setor); 

• Fim das proporções estratosféricas de aplicação de 

multas da ANS; 

• Ressarcimento ao SUS; 

• Flexibilidade de contratação. 
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Realidades do setor 
Como somos atualmente 

• 18º no ranking do Sindec – Procons; 

• A Constituição, o Código do Consumidor e a Lei 9656/98 consumadas; 

• Após um processo de concentração o setor vem se aprimorando para o 

cumprimento de suas obrigações; 

• O surgimento quase que diário de novas drogas e tecnologias; 

• Rol de procedimentos não observa as questões regionais e de onde virá 

o financiamento; 

• Expectativa da população brasileira hoje é de 75 anos. 



Obrigado! 
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