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RESUMO  

 

A gestão de custos qualifica a atividade gerencial com o melhor uso dos recursos disponíveis e 

consequente maior valor agregado. Na Saúde Suplementar as Operadoras de Planos de Saúde são 

responsáveis por fazer a gestão dos recursos e lidam com dois tipos de despesas assistenciais e 

administrativas. As primeiras têm crescido constantemente acima da inflação, o que está ligado 

diretamente ao aumento da frequência de utilização, ao envelhecimento da população e a uma maior 

ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, que geram acréscimo de volume e de complexidade 

nos procedimentos realizados. Nesta seara está a Doença Renal Crônica com multiplicação de consultas 

especializadas além de terapias (hemodiálise aguda e crônica) entre outros procedimentos que 

sobrecarregam o sistema, provocando forte impacto financeiro em todos os níveis. Na busca de espaço 

para a redução de custos e qualificação do cuidado para os beneficiários buscou-se através de estudo de 

caso avaliar a adequação dos encaminhamentos para prestador de serviços nefrológicos conveniado à 

UNIMEDJP. Obteve-se como resultados a inadequação dos encaminhamentos pois 66% dos 

beneficiários encaminhados não possuíam critérios  conforme Brasil (2016) e conclui-se que há 

necessidade premente de criação de modelo de gestão do manejo da Doença Renal Crônica para otimizar 

as relações entre médicos especialistas e generalistas da Atenção Primária à Saúde, tanto do ponto de 

vista quantitativo (custos) quanto qualitativo (melhora do cuidado) nesta organização.  

Descritores. Encaminhamento. Doença Renal Crônica. Estudo de caso. Atenção Primária à Saúde. 

Gestão de cuidados crônicos. 

ABSTRACT  
 

Cost management qualifies the managerial activity with the best use of available resources and, 

consequently, greater added value. In Supplementary Health, Health Plan Operators are responsible for 
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managing resources and deal with two types of assistance and administrative expenses. The former has 

constantly grown above inflation, which is directly linked to the increased frequency of use, the aging 

of the population and a greater occurrence of non-communicable chronic diseases, which generate an 

increase in volume and complexity in the procedures performed. In this area is chronic kidney disease 

with multiplication of specialized consultations in addition to therapies (acute and chronic hemodialysis) 

among other procedures that overload the system, causing a strong financial impact at all levels. In the 

search for space to reduce costs and qualify care for the beneficiaries, a case study was used to assess 

the adequacy of referrals to a nephrological service provider affiliated with UNIMEDJP. The inadequacy 

of referrals was obtained as results, as 66% of the beneficiaries referred did not have criteria according 

to Brazil (2016) and it is concluded that there is an urgent need to create a management model for the 

management of chronic kidney disease to optimize the relations between specialist physicians and 

general practitioners of Primary Health Care, both quantitatively (costs) and qualitatively (improvement 

of care) in this organization.  

Keywords. Chronic Kidney Disease. Case study. Primary Health Care. Chronic care management. 

RESUMEN  

 

La gestión de costes califica la actividad empresarial con el mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles y, en consecuencia, un mayor valor añadido. En Salud Suplementaria, los Operadores del 

Plan de Salud son responsables de administrar los recursos y se ocupan de dos tipos de gastos 

administrativos y de atención. Los primeros han crecido constantemente por encima de la inflación, lo 

que está directamente relacionado con el aumento de la frecuencia de uso, el envejecimiento de la 

población y una mayor ocurrencia de enfermedades crónicas no transmisibles, que generan un aumento 

de volumen y complejidad en los procedimientos realizados. En esta área se encuentra la Enfermedad 

Renal Crónica con multiplicación de consultas especializadas además de terapias (hemodiálisis aguda y 

crónica) entre otros procedimientos que sobrecargan el sistema, provocando un fuerte impacto 

económico a todos los niveles. En la búsqueda de espacios para reducir costos y calificar la atención de 

los beneficiarios, se utilizó un estudio de caso para evaluar la adecuación de las derivaciones a un 

proveedor de servicios nefrológicos afiliado a UNIMEDJP. La inadecuación de las derivaciones se 

obtuvo como resultados, ya que el 66% de los beneficiarios referidos no tenían criterios según Brasil 

(2016) y se concluye que existe una necesidad urgente de crear un modelo de gestión para el manejo de 

la Enfermedad Renal Crónica para optimizar las relaciones entre médicos especialistas y médicos 

generales de Atención Primaria de Salud, tanto cuantitativamente (costes) como cualitativamente 

(mejora de la atención) en esta organización.  

Descriptores. Enfermedad renal crónica. Estudio de caso. Atención Primaria de Salud Gestión de 

cuidados crónicos. 

 

1. Introdução 

 
 

A gestão de custo em saúde (GCS) é uma atividade gerencial complexa em função da variabilidade de 

atores e amplitude do setor. Associar iniciativas de apuração e gestão de custos (GC) ao planejamento 

estratégico dos sistemas de saúde (SS) é buscar a qualificação da gestão com melhor uso dos recursos 

disponíveis e consequente maior valor agregado(1). Portanto, a redução de custos deve estar sempre 

presente no dia a dia das organizações e na cultura institucional. Os custos envolvidos nos SS 

Suplementar podem ser entendidos se pensarmos neles como uma cadeia, na qual temos operadoras de 

planos de saúde, prestadores de serviços (hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios), beneficiários 



 

 

e empresas contratantes, que contratam os planos de saúde coletivos por meio das Operadoras de Planos 

de Saúde2* (OPS). Assim, as OPS pagam para os prestadores pelo atendimento aos beneficiários(2) .  

As OPS são responsáveis por fazer a gestão dos recursos dessa cadeia e lidam com dois tipos de 

despesas: as despesas assistenciais e as despesas administrativas. As despesas assistenciais têm crescido 

constantemente acima da inflação, o que está ligado diretamente ao aumento da frequência de 

utilização, ao envelhecimento da população e a uma maior ocorrência de doenças crônicas não 

transmissíveis, que geram acréscimo de volume e de complexidade nos procedimentos realizados(2).  

Neste contexto há a relação entre generalistas e especialistas que deve ser bem definida quando dados 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) apontam que a Atenção Primária à Saúde (APS) é 

capaz de resolver 80-85% dos problemas de saúde o que possibilita melhorar a qualidade do sistema e 

redução de custos(3). Por este motivo a ANS vem promovendo a incorporação de práticas inovadoras 

na assistência e na gestão dos serviços de saúde na saúde suplementar, com peculiar ênfase para a 

prevenção de doenças e o gerenciamento de riscos e condições crônicas de saúde(2). Nesta seara, 

encontra-se a Doença Renal Crônica (DRC) que é uma doença com uma prevalência global média de 

12% a 15%, fortemente associada a custos excessivos de saúde, que segundo o Inquérito Brasileiro de 

Diálise Crônica 2019 mostrou tendência a aumento global do número de pacientes em diálise crônica 

no último grau da doença, das taxas de incidência e prevalência de tratamento pré-diálise nos últimos 

anos(4). A ANS relata que entre as terapias realizadas em cooperativa médica no ano de 2019, a mais 

informada foi o tratamento de hemodiálise crônica, com 60,1 registros por mil beneficiários 

equivalendo a 6,2 % das terapias realizadas(3). Como a Saúde Suplementar e o SUS compõem o Sistema 

de Saúde Brasileiro e estão intimamente relacionados, é necessário que as regulações sociais 

(assistencial, consumerista e da qualidade) sejam planejadas e viabilizadas de forma conjunta, dentro 

da lógica de política de saúde homogênea para o Estado brasileiro, não devendo haver dicotomia entre 

as ações(2).  

Starfield(5) em seu modelo teórico da APS inclui entre os principais aspectos relacionados à qualidade 

nos serviços a prestação de serviços, que tem a ver com o portfólio de quantas e quais condições de 

saúde são atendidas e tratadas nos serviços, além do quanto isso estaria adequado às necessidades da 

comunidade. Trazendo para a realidade atual do setor da saúde suplementar no Brasil, percebe-se que 

muitas operadoras estão investindo na APS, não só para prover melhor qualidade da atenção, como 

para reduzir despesas assistenciais e, assim, se tornarem mais competitivas no mercado. 

 As OPS, ao receber dos contratantes o valor das mensalidades pelos planos de saúde e serem 

responsáveis por disponibilizar aos beneficiários médicos, clínicas e hospitais pelos serviços prestados, 

 
2 * De acordo com a lei 9.656/1998, operadoras de planos de saúde são instituições que operam (administram,  

comercializam ou disponibilizam) planos de assistência dentro da Saúde Suplementar(1) . 



 

 

são responsáveis por fazer a gestão dos recursos e lidam com dois tipos de despesas: assistenciais e 

administrativas. As despesas assistenciais têm crescido constantemente acima da inflação, o que está 

ligado diretamente ao aumento da frequência de utilização, ao envelhecimento da população e a uma 

maior ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, que geram acréscimo de volume e de 

complexidade nos procedimentos realizados(1) . 

    Com tantas situações adversas, o cuidado do portador de DRC deve ser estruturado de forma especial. 

A atual prestação de serviços de saúde fragmenta a atenção a esse grupo nosológico, com multiplicação 

de consultas de especialistas, informação não compartilhada, inúmeros fármacos, exames clínicos e 

imagens, entre outros procedimentos que sobrecarregam o sistema, provocam forte impacto financeiro 

em todos os níveis e não geram benefícios significativos para a saúde ou para a qualidade de vida. Para 

enfrentar o desafio da prevenção da DRC, em todo o mundo, os profissionais da Atenção Primária à 

Saúde (APS) estão na vanguarda dos esforços para o reconhecimento precoce de DRC e são 

encorajados a gerir e encaminhar os pacientes de acordo com os critérios que determinam que os 

pacientes com DRC devem ser encaminhados para nefrologistas a partir do estágio 3b, assim 

preservando a resolutividade dos cuidados primários e evitando a insuflação dos cuidados de média e  

alta complexidade(6).  

 Do ponto de vista econômico, os médicos generalistas, segundo estudo feito em quatorze países, 

custaram, em média, em remuneração do trabalho, 50% menos que os especialistas(7) . 

 Do ponto de visto da qualidade do atendimento sabe-se, também, que, quanto maior a oferta de 

especialistas, maiores as taxas de consultas aos especialistas, em virtude do princípio da indução da 

demanda pela oferta. Além disso, sabe-se que a utilização dos especialistas fora de sua área de atuação 

principal produz resultados piores que os médicos generalistas. Pode-se afirmar que os médicos de APS 

lidam tão bem quanto os especialistas no cuidado das doenças específicas mais comuns e têm melhor 

desempenho quando as medidas de qualidade são mais genéricas(5). 

 De acordo com a ANS, trata-se de um movimento de desconstrução do modelo vigente, considerado 

ineficaz, onde o paciente começa o atendimento em uma instância de maior complexidade quando a 

APS deve ser o primeiro contato ao procurar o sistema de saúde. A mudança de modelo assistencial 

visa à coordenação do cuidado do beneficiário por meio da integração de ações de promoção da saúde 

e prevenção de riscos e doenças associadas ao cuidado prestado ao longo de sua jornada na operadora(2). 

Pergunta-se então se os encaminhamentos para a nefrologia de beneficiários da UNIMEDJP3, uma 

OPS, de portadores de Doença Renal Crônica, são adequados aos protocolos de encaminhamento e 

 
3 Fundada no dia 16 de dezembro de 1971, a Unimed João Pessoa é uma cooperativa de trabalhos médicos com 48 anos de 

tradição no mercado paraibano. Se compõe de 1,8 mil médicos cooperados das mais diversas especialidades e rede de 

assistência médico-hospitalar privada com diversos hospitais (sendo dois próprios; um deles referência em procedimentos de 

alta complexidade), clínicas, prontos-socorros e laboratórios à disposição dos mais de 147 mil clientes. 



 

 

diretrizes do Ministério da Saúde brasileiro? Neste contexto, este estudo foi proposto na busca de 

espaço para redução de custos e de sedimento para a criação de modelo de gestão dos cuidados da DRC 

com consequente otimização das relações entre médicos especialistas e generalistas, tanto do ponto de 

vista quantitativo (custos) quanto qualitativo (melhora do cuidado) na UNIMEDJP. 

 

2. Métodos 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, com abordagem quantitativa, que analisou a adequação do 

encaminhamento, para nefrologista, de beneficiários da UNIMEDJP para prestador (serviço de 

nefrologia) à luz do documento - Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção 

especializada(6)  – que orienta, com critérios, o correto encaminhamento para a nefrologia, no período 

entre 2015 e 2020. Optou-se pelo Estudo de Caso que é uma pesquisa empírica, que investiga fenômenos 

contemporâneos dentro de um contexto de vida real, utilizado especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e contexto são pouco evidentes(8). Atribui-lhe o objetivo de explorar, descrever e explicar o 

evento ou fornecer uma compreensão profunda do fenômeno. Realizou-se análise de documentos da 

ANS relacionadas a assistência a saúde para conhecer os indicadores assistenciais relacionados à DRC 

na Saúde Suplementar(2,3,6). A obtenção de dados se deu através de software (Nefrosys®) pertencente ao 

prestador que disponibilizou dados secundários já analisados em seu sistema. A seguir os dados foram 

tabulados em planilha Microsoft Excel® 2010 e realizada análise descritiva (porcentagem). 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Inicialmente, selecionamos as regras para encaminhamento ao nefrologista que estão demonstradas na 

figura 1.  

Figura 1 Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento ao Nefrologista 

 
Fonte: elaborado pelos autores baseado na referência 6 

 

No que concerne ao Mapa assistencial da ANS os Indicadores Assistenciais (IA) dos SS Suplementares 



 

 

relacionados à DRC (consultas, hemodiálise aguda e hemodiálise crônica) aumentam ano a ano como 

demonstra-se na tabela 1. Já o gráfico de tendência na figura 2 evidencia crescimento da terapia renal 

hemodiálise crônica responsável por despesas catastróficas. Portanto, todo modelo de gestão de cuidados 

crônicos deve incluir prioritariamente a atenção à DRC.  

 

 

Tabela 1 Indicadores assistenciais relacionados a nefrologia na Saúde Suplementar Indicadores 

assistenciais 

 
Fonte: elaborado pelos autores baseado na referência3  

 

Figura 2 Indicador assistencial por beneficiários  

 
Fonte: elaborado pelos autores baseado na referência3 

 

A seguir observou-se o perfil dos clientes do prestador analisado como vemos na figura 3 que demonstra 

que a UNIMED é a OPS com mais expressão (54%) um reflexo da realidade em saúde suplementar em 

João Pessoa-PB onde está sediada a UNIMEDJP como vemos na esmiuçados nos dados na tabela 2. 

O sexo feminino se sobressai (61,48%) e os idosos somam 53% dos beneficiários.  

Indicadores assistenciais 
2017 2018 

1º trimestre 2º trimestre 1º trimestre 2º trimestre 

Consultas totais 106.705.275 107.612.136 107.928.414 108.496.825 

Consultas  388.697 397.374 407.591 415.964 

Terapias totais 39.260.170 37.956.069 44.196.607 49.215.994 

T
er

ap
ia

s Hemodiálise aguda 87.005 96.036 97.558 83.833 

Hemodiálise 

crônica 

1.063.258 1.086.824 1.158.891 1.122.572 

 



 

 

Figura 3 Perfil dos beneficiários estudados

 
Fonte Dados da pesquisa, 2020 

 

Tabela 2 Beneficiários por operadora/convênio em ordem alfabética 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

A seguir avaliamos as motivações os encaminhamentos para um prestador da UNIMEDJP na 

especialidade nefrologia que atendeu em 5 anos 2695 beneficiários desta OPS. Dos 2695 beneficiários 

unimedianos 1778 (66%) têm motivo de encaminhamento inadequado aos critérios de Brasil (2016) e, 

Operadora/Convênio Nº de beneficiários 

AFRAFEP Saúde 085 

AMI Saúde 007 

AMIL 018 

APCEF 010 

ASSEFAZ 036 

BRADESCO Saúde 041 

CAPESEP 069 

CARTÃO VAI BEM 003 

CASSI 208 

CONSEDER 011 

CONAB 015 

CORTESIA 114 

FUNASA Saúde 079 

FUSEX 264 

FUSMA Marinha 004 

GAMA Saúde 006 

GEAP 545 

GOLDEN-CROSS 008 

HAPVIDA 001 

MED-PREV 058 

PARTICULAR 663 

POSTAL SAÚDE 069 

TEMPO SAÚDE 002 

UNIMED 2695 

 



 

 

portanto, deveriam estar em acompanhamento na APS. Apenas 917 destes beneficiários preenchiam 

critérios para acompanhamento em consulta especializada (nefrologia) como vemos na tabela 3 a 

distribuição. Encontra-se aqui um espaço para redução de custos assistenciais com a adequação do 

referenciamento evitando a consulta especializada que é 50% mais cara nos 66% dos beneficiários que 

deveriam receber cuidados com o médico generalista. 

 

Tabela 3 Resultados das motivações para encaminhamentos para prestador  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

4. Discussão 

 

Considerando que a consulta com o especialista custa 50% a mais que a consulta com o generalista(7) 

a adequação destes encaminhamentos preencheria um gap na gestão de custos associada ao manejo 

da DRC(9) além de trazer ganhos humanos por que (5), (10) a APS com sua multidisciplinaridade 

otimizaria a conduta clínica nesta seara. Além disto, a prevenção implementada na APS conduziria 

a diminuição de pacientes no estágio dialítico da DRC que é grande consumidor de recursos. 

Questiona-se o motivo da inadequação do encaminhamento lançando-se a hipótese de falta de 

conhecimento(9) das diretrizes do MS por parte dos profissionais encaminhadores o que pode ser 

esclarecido com estudos futuros. Outra hipótese seria a ausência de uma APS estruturada para todos 

os beneficiários já que na UNIMEDJP a experiência de APS apenas para os colaboradores 

demonstrou redução de consultas na rede especializada da ordem de 72,3% (8.358/11.555) para 

42,1% (4.619/10.960) atendimentos. Este estudo tem uma limitação que é a não análise clínica dos 

pacientes já que foi feito com dados secundários pois que há exceções para motivar 

encaminhamentos para a nefrologia(6). 

 
5. Considerações finais 

 
 

Este estudo cumpriu os objetivos traçados pois apreendeu as regras determinadas pelo MS para o 

encaminhamento para a Nefrologia e avaliou os encaminhamentos para um prestador da UNIMEDJP e 

Condição clínica que se aplica Nº de beneficiários % 

TFG < 30/min/1,73m2 480  

Proteinúria persistente 185 

Hematúria persistente 082 

Alterações anatômicas 149 

Perda rápida de função renal 014 

Cilindros patológicos 04 

Total 917 34,01 

Condição clínica que não se 

aplica 

Nº de beneficiários % 

 

TFG > 30/min/1,73m2 2695 65,98 

 



 

 

por fim comparou com dados do SUS evidenciando semelhança na inadequação dos encaminhamentos 

para o nefrologista dos portadores de DRC. Demonstrou no caso específico da organização em análise 

que há encaminhamento inadequado ao nefrologista quando 65% dos beneficiários portam condição 

clínica sensível à APS. Espera-se que este estudo sedimente a construção de um Plano de Gerenciamento 

da DRC na UNIMEDJP com foco em ganhos humanos e econômicos e satisfação do mercado atual. Este 

estudo também, lançou luz sobre a importância da APS na otimização das relações entre médicos 

especialistas e generalistas, tanto do ponto de vista quantitativo (custos) quanto qualitativo (melhora do 

cuidado). nesta organização. Entendendo-se que a implementação prévia de uma APS norteadora da 

assistência à saúde é prioritária. Sugere-se um modelo de atenção à saúde racional e sustentável, que 

viabiliza a ampliação do portfólio de produtos da cooperativa de acordo com as exigências atuais do 

mercado associando qualidade e efetividade na promoção da saúde. Sugerimos como trabalhos futuros: 

• Comparar os encaminhamentos de beneficiários de outras Operadoras de planos de saúde para entender 

se um dos motivos se encontra na formação dos profissionais referenciadores.  

• Criar um modelo de encaminhamento baseado em Brasil (2016) com exigência dos dados mínimos 

na justificativa para o encaminhamento. 
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