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ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E OPERADORAS DA MODALIDADE 

DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA (2011-2021) 

 

RESUMO  

 

Introdução: O segmento de atenção médica supletiva, denominado Saúde Suplementar, é 

composto por cinco principais modalidades de operadoras de saúde: a Cooperativa Médica; a 

Filantropia; a Medicina de Grupo; a Seguradora Especializada em Saúde e a Autogestão em 

Saúde, que são reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (ANS, 2021). 

Essas operadoras contam com uma carteira com populações mais envelhecidas do que a 

média do setor de Saúde Suplementar, pois via de regra, elas continuam a oferecer assistência 

aos seus beneficiários, após eles se aposentarem (OLIVEIRA; VERAS; CORDEIRO, 2017), 

o que pode ameaçar sua sustentabilidade ao longo dos anos (SANTOS; TURRA; 

NORONHA, 2018). Objetivo: Analisar as principais consequências do envelhecimento 

populacional para a gestão de operadoras da modalidade de Autogestão em Saúde. 

Referencial Teórico: A atual dinâmica demográfica mundial está marcada pelo processo de 

envelhecimento populacional, que se caracteriza pelo aumento do número absoluto e do 

percentual de idosos no conjunto da população, que ocorre desde 1950, mas, principalmente, 

ao longo do século XXI (OLIVEIRA, 2019). Segundo o mesmo autor, no Brasil, não é 

diferente; pois, após sucessivos anos de crescimento populacional, o país vem registrando 

quedas acentuadas da natalidade, acompanhadas pela queda da mortalidade, dois 

componentes que juntos intensificam o processo de envelhecimento populacional. O contexto 

de envelhecimento populacional afeta diretamente o sistema de saúde, uma vez que os 

padrões de gastos com saúde mostram diferenças significativas em função da idade. Método: 

Revisão integrativa de literatura. Para sua realização, foram seguidas as seis etapas propostas 

por Souza; Silva; Carvalho (2010). A busca foi realizada nas bases de dados: Literatura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE), por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); 

Spell; Scielo e Periódicos Capes. Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados 

foram: “Saúde Suplementar”, “Autogestão”, “Autogestão em Saúde”, “Envelhecimento 

Populacional” e “Envelhecimento”. Os critérios de inclusão das publicações contemplaram 

artigos publicados em português, na íntegra, publicados de 2011 a 2021, sendo eles teses, 



  

 

dissertações; excluiram-se artigos repetidos e aqueles que não atendiam ao objetivo do estudo. 

Em seguida, foi realizada leitura do título e resumo de cada publicação, obtendo-se 40 artigos; 

após, procedeu-se à leitura na íntegra dos artigos escolhidos, sendo selecionados 10 para 

compor esta revisão. Foi elaborado um quadro síntese para a organização e apresentação dos 

dados coletados, que foram analisados pela técnica de análise de conteúdo categorial 

(BARDIN, 2016). Resultados e Discussão: Os resultados estão sintetizados no Apêndice 1. 

O estudo mostra que o envelhecimento populacional tem causado consequências na gestão 

das operadoras de saúde da modalidade de Autogestão em Saúde, principalmente no que 

tange aos custos e utilização dos serviços, levando à busca por estratégias e modelos 

assistenciais e de gestão, para minimizar esses impactos. Cabe aos cabe aos gestores de saúde 

aproveitarem o momento da transição demográfica brasileira para realizar ações de prevenção 

e conscientização, que possibilitem aos beneficiários compreender a importância de 

envelhecer com qualidade de vida, conforme destacam Giacomelli; Chiapinoto; Marion Filho 

(2017). Conclusão: Para uma boa gestão em operadoras de Autogestão em Saúde, é 

necessário entender o cenário de mudanças demográficas e epidemiológicas, de forma a 

minimizar o uso de serviços hospitalares. Mudanças na forma de remuneração dos serviços e 

conscientização sobre a importância da promoção da saúde e da prevenção de doenças são 

essenciais para garantir a sustentabilidade dessas organizações. 

Palavras-chave: Saúde Suplementar; Autogestão em Saúde; Envelhecimento Populacional. 

 

Apêndice 1. Principais temas e resultados evidenciados nos artigos selecionados 
 

Artigo 

  

Principal (is) 

Tema(s) 

  

Principais Resultados 

  
1 Modelo de atenção 

integral 

Novos modelos assistenciais de gestão têm sido implantados com sucesso nas 

operadoras de saúde de autogestão, como a Estratégia Saúde da Família (ESF), o 

que tem contribuído para uma maior sensação de pertencimento, aumentando o 

nível de satisfação dos beneficiários. Destaca-se o vínculo entre os profissionais 

de saúde e os usuários do serviço.  

2 Promoção da saúde 

e Prevenção de 

doenças 

Verificou-se um aumento no número de beneficiários na saúde suplementar, 

elevando também os custos dos planos de saúde. O envelhecimento 

populacional gerou desafios para o sistema de saúde suplementar, levando à 

necessidade de se conhecer o perfil etário dos beneficiários, para que se possa 

fazer uma boa gestão. Observaram-se grandes vantagens em promover e 

prevenir a saúde da população.  



  

 

3 Gestão de custos O envelhecimento afeta os gastos em saúde (aumento da frequência de 

utilização, gastos com medicamentos, mão de obra e equipamentos). 

Há uma ineficiência na gestão dos custos em saúde. Verificou-se uma redução 

no percentual de beneficiários jovens e aumento do percentual de idosos. Em 

relação aos gastos médicos por gênero, identificou-se que homens e mulheres 

em idade mais avançada utilizam os serviços de saúde com frequência quase 

igual. 

4 Modelos de gestão Foi possível traçar um perfil social e clínico de indivíduos com 80 anos ou mais, 

informação importante para os gestores de serviços de saúde e profissionais de 

saúde. Assim, foi possível criar um modelo de gestão - Avaliação Geriátrica 

Ampla -, atendendo ao público-alvo que se é crescente.  

5 Gestão de custos A precificação dos planos de saúde pode ameaçar a sustentabilidade das 

operadoras de saúde, principalmente devido ao acelerado crescimento da 

população idosa, que apresenta grande utilização dos serviços de saúde. A 

regulação da ANS influencia diretamente nesse processo, já que impõe limites 

de precificação para as faixas etárias acima de 60 anos. O estudo sugere ampliar 

as discussões sobre o conceito de idoso no Brasil e as regras que tangem os 

planos de saúde. 

      6 Gestão de custos Operadoras com maior proporção de planos antigos (anteriores a 1998) em suas 

carteiras tendem a apresentar maiores níveis de endividamento geral. Em longo 

prazo, há um aumento no endividamento das operadoras com um maior 

percentual de beneficiários idosos. As operadoras da modalidade de Autogestão 

em Saúde possuem maior quantidade de beneficiários em planos antigos e uma 

carteira mais envelhecida.  

7 Modelos de gestão Aspectos sociodemográficos, clínicos e hábitos de vida influenciam diretamente 

na qualidade de vida dos beneficiários idosos. É essencial que se faça a 

prevenção de doenças, para que os beneficiários utilizem menos os serviços de 

saúde e tenham uma melhor qualidade de vida.  

8 Modelo de atenção 

integral/Modelos 

assistenciais 

É necessário oferecer um gerenciamento abrangente das enfermidades e garantir 

serviços de prevenção para todos os idosos, inclusive os saudáveis. Um modelo 

contemporâneo de saúde do idoso precisa reunir um fluxo de ações de educação, 

promoção da saúde, prevenção de doenças evitáveis, postergação de moléstias, 

cuidado precoce e reabilitação de agravos. 

9 Modelos de 

atenção à Saúde 

Observa-se que os planos de saúde da modalidade de autogestão possuem uma 

grande quantidade de idosos e é difícil a renovação de seus beneficiários, 

havendo poucos ingressos nas primeiras faixas etárias. Os idosos representam a 

maior parte dos custos em saúde da autogestão analisada. Há um desafio: 

desenhar os sistemas de saúde para suprir os cuidados necessários às pessoas 

idosas, com serviços que ofereçam um cuidado contínuo sobre a trajetória de 

saúde de uma pessoa (prevenção, tratamento, reabilitação, controle, cuidados 

paliativos).  



  

 

10 Gestão de custos O financiamento da saúde suplementar sofreu impactos nos últimos anos, em 

grande parte, devido a alterações regulamentares, envelhecimento da população 

e variação dos custos médico-hospitalares acima da inflação, que afetam seus 

resultados e pode levar os planos de saúde à falência. Sugerem-se o 

gerenciamento de riscos, a proteção patrimonial e o resseguro, como estratégias 

para a melhoria da solvência dos planos.  

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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