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RESUMO

Kanamura AH. Gastos elevados na assistência médico-hospitalar de um plano de
saúde [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2005. 88p.

Operadores de planos de saúde suplementar do Brasil, à semelhança de gestores
de sistemas de saúde de todo o mundo, estão preocupados com o persistente
crescimento dos gastos em saúde, apesar dos esforços empreendidos para seu
controle. Os eventos mórbidos que geram gastos elevados são fantasmas que
assombram as operadoras de planos de saúde. Entre os fatores que influem na
evolução destes gastos cabe destacar a incorporação de tecnologia médica e o
envelhecimento da população. Conhecer as características da população que
produzem tais gastos elevados e buscar uma estratégia para sua redução é uma
necessidade. Tomando por universo a população de um plano de saúde de 64.219
beneficiários e identificando-se os 642 casos, ou seja, 1% que mais gastou com
assistência médico-hospitalar, foram analisados sob a perspectiva epidemiológica
como “afetados” tendo o “gasto elevado como desfecho”. Analisou-se a
distribuição etária e por sexo, a natureza dos gastos, os diagnósticos atribuídos, a
relação desses gastos com internação em UTI e presença de doenças crônicas, o
impacto dos gastos no custo do plano de saúde. Os resultados encontrados
revelaram que 45,4% dos afetados tinham mais de 60 anos de idade, com discreta
predominância do sexo masculino. O gasto com Material e Medicamento teve uma
participação importante de 45,4% do gasto total e as doenças mais freqüentes
relacionados à produção desses gastos foram pela ordem: as doenças do
aparelho circulatório, neoplasias malignas, doenças do sistema osteomuscular,
doenças do aparelho respiratório e as causas externas. A internação em UTI
influiu positivamente na elevação dos gastos. Os 642 afetados foram responsáveis
por 36,2% de toda a despesa do plano, gastaram em média 56,3 vezes mais que
os demais beneficiários, resultando em importante impacto no custo do plano.
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SUMMARY

Kanamura AH. A health insurance’s high medical expenditure [dissertation]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 88p.

Healthcare insurance organization managers in Brazil, like other healthcare system
managers in the world, are concerned with the persistent increasing of healthcare
expenditure despite all efforts. The morbid events, which raise the already high
medical expenditure, are a great threat for healthcare insurance companies. The
ever-increasing employment of medical technology and the population aging are
two of the main causes of this problem. To know which characteristics of the
population generate high medical expenditure and to develop strategies for
decreasing those expenses are a necessity. A group of 64.219 insurance
costumers was taken as the total population of this study and the 1% of this group
(642 cases) that had generated the highest expenditures were identified and its
data analyzed under an epidemiological view. These 642 customers were then
studied as people “affected” by “high expenditure”. The distribution by age, sex,
kind of expenditure, diagnoses, expenditure and association with ICU treatment
and chronic conditions and the impact of high expenditure in insurance cost were
analyzed. The results showed that 45.4% of the affected were at least 60 years
old, and there was a slight predominance of males. Medical devices, supplies and
drugs were mainly responsible for expenditure (45.4% of all expenditure). The
diagnoses most associated with high expenditure were, in decreasing order:
circulatory diseases, cancer, osteomuscular diseases, respiratory tract diseases
and traumas. ICU treatment contribute to increasing expense. The 1% affected
customers generated 36.2% of the total expenditure of their healthcare plan, and
spent 56.3 times more than non affected customers, on average.

