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CLAUDIO LUIZ
LOTTENBERG
Presidente do Instituto
Coalizão Saúde

Inovação para
transformar
O Instituto Coalizão Saúde segue fiel à sua missão de propor soluções que contribuam
para a qualidade, a equidade e a sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. Para
que não fiquemos apenas nas palavras, estamos mobilizados, e mobilizando, para a
efetiva construção desse sistema que garanta um melhor acesso à nossa população.
Transformar e desenvolver o setor que mais interessa, e preocupa, nossos cidadãos é tarefa hercúlea. Que unidos estamos enfrentando com determinação e método.
Assim, uma das importantes contribuições que marcaram 2019 foi o lançamento
da publicação “Orientações Práticas em Saúde Suplementar – tudo o que o contratante precisa saber”. Sabemos que apenas em um ambiente de absoluta transparência e segurança o setor pode prosperar, de forma que os diversos interesses possam
ser contemplados, sempre tendo a saúde do cidadão como valor maior.
Foi também um ano muito produtivo, com diversos fóruns e outros encontros ocorrendo por todo o país e até no exterior. Neles, ficou patente a necessidade de investirmos em inovação, de trazermos o que de mais moderno está sendo feito no mundo para dentro do nosso setor. Mas que seja uma inovação inteligente, que se traduza
em benefícios reais à população e à sustentabilidade do sistema.
É gratificante acompanhar a consolidação do Instituto Coalizão Saúde como voz
ativa, informada e propositiva no cenário nacional. Temos orgulho de olhar o caminho que trilhamos. E a responsabilidade de seguir avançando. Por isso convido a olharem nossas tantas conquistas não como pontos de chegada. Mas como novos pontos
de partida. Em direção a novas e maiores conquistas para a saúde de nossa população.
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O ano foi de muitas realizações e renovação na governança do ICOS.
Em meados de 2019, elegemos novos membros para o Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo – triênio 2019/2022.
Conheça as lideranças do setor de saúde que passam a compor nossos conselhos.
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A agenda de eventos do setor saúde em 2019
foi marcada por intensa atividade do Instituto
Coalizão Saúde na organização e realização de
fóruns e encontros com as principais lideranças
do país. Pautas como liderança 4.0, tecnologias,
sustentabilidade do setor, saúde digital e
tendências para a próxima década, entre outras,
foram discutidas em eventos nos quatro cantos
do país, reunindo os principais agentes da
cadeira produtiva da saúde. Por isso decidimos
reunir toda essa força realizadora e esse poder
de articulação sob a hashtag #ICOSrealiza.
Convidamos você a conhecer os detalhes
de todos os eventos nas próximas páginas.
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ORIENTAÇÕES PRÁTICAS EM

Saúde

Distância dos
centros de
tratamento
Crenças culturais
acerca da doença e
do tratamento

SUPLEMENTAR

Fatores que
inﬂuenciam
a não adesão
ao regime
terapêutico

TUDO O QUE O CONTRATANTE PRECISA SABER

Uma publicação
voltada para contratantes
de planos de saúde

Complexidade
e duração do
tratamento, efeitos
secundários

40

Fonte: Lourenço H. Adesão à terapêutica. Atlas da Saúde
[Internet]. Acessado em: abr 2019. Disponível em: <https://
www.atlasdasaude.pt/publico/content/adesao-terapeutica>.
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Envelhecimento populacional
O aumento da prevalência de DCNTs está ligado ao envelhecimento da população, o que
pressiona o sistema de saúde tanto no âmbito de
medidas preventivas quanto no de cuidados em
longo prazo.

O SISTEMA
DE SAÚDE
BRASILEIRO

BRASIL
Uma realização ICOS, AbbVie e Sesi, o livro “Orientações
Práticas em Saúde Suplementar – tudo o que o contratante
precisa saber” reúne as principais informações para orientar
empresas a fazerem as melhores escolhas
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Características
da doença

Baixo nível
educacional

Pirâmides etárias do

Como parte das atividades do Fórum ICOS – Saúde Digital e Sustentabilidade:
A Tecnologia como Estratégia de Transformação, durante a Feira Hospitalar
2019, o Instituto Coalizão Saúde, o Sesi e a AbbVie lançaram, em maio, a publicação “Orientações Práticas em Saúde Suplementar – tudo o que o contratante precisa saber”.
Na ocasião, que precedeu o lançamento para o público e a abertura dos trabalhos do Fórum, Rogério Afif, Diretor de Acesso e Relações Governamentais da
AbbVie; Emmanuel Lacerda, Gerente Executivo do SESI; Claudio Lottenberg,
Presidente do ICOS; e Giovanni Cerri, Vice-presidente da instituição, ressaltaram a importância de mais uma iniciativa em prol da informação e das melhores práticas no que toca à gestão da saúde corporativa. Durante as falas que
compuseram o lançamento para autoridades, Claudio Lottenberg destacou o
valor do diálogo entre os entes da cadeia produtiva da saúde. “O setor privado
de saúde tem um papel fundamental para o crescimento da área como um todo
no Brasil”, avaliou na ocasião.

Custo elevado
do transporte ou
da medicação

Idosos
SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Adultos
Jovens

Pirâmide de 1980
Idade
[em anos]
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Os princípios do Sistema Único de Saúde são:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ART. 196

Universalização

A Saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visam à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
A Constituição Federal, ao falar em
Políticas Públicas, prevê a otimização dos recursos públicos para atender um maior número de pessoas.

A Saúde é um direito de cidadania de todas as
pessoas, e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido
a todos, independentemente de sexo, raça, ocupação
e outras características sociais e pessoais.

Equidade
O objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem o
direito aos serviços de saúde, as pessoas são diferentes e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras
palavras, equidade significa tratar desigualmente os
desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
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Prêmio
Lupa de Ouro
A publicação “Orientações Práticas em Saúde Suplementar – tudo que o contratante
precisa saber”, realizada pelo ICOS, SESI e Abbvie, conquistou o prêmio Lupa de Ouro, na
categoria “Melhor Projeto Marketing e Vendas Demais Projetos”, durante a 43ª edição da
premiação organizada pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado
de São Paulo (Sindusfarma). O livro, que reúne informações sobre o sistema, contou
com curadoria da ABRH, ABPRH, AMB, ABQV, ANAMT e ComSaúde-Fiesp - e teve apoio
institucional da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
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Fórum mira em
inovação para o setor

Na abertura do evento,
Claudio Lottenberg,
Presidente do ICOS,
|falou dos desafios
do setor, destacando
os impactos do
envelhecimento
da população e a
importância da
apropriação tecnológica

Lançamento de publicação para os contratantes de planos
de saúde foi o destaque de evento realizado pelo ICOS

O Instituto Coalizão Saúde realizou em maio, durante a Feira Hospitalar 2019,
o Fórum ICOS – Saúde Digital e Sustentabilidade: A Tecnologia como Estratégia de Transformação. O evento, que incluiu o lançamento da publicação
ICOS “Orientações Práticas em Saúde Suplementar – tudo o que o contratante
precisa saber”, contou com a participação de algumas das principais lideranças do setor saúde público e também do privado. Estavam presentes Claudio
Lottenberg, Presidente do ICOS; Giovanni Cerri, Vice-presidente da Instituição;
Leandro Fonseca, Diretor-presidente da ANS; Rogério Afif, Diretor de Acesso
e Relações Governamentais da Abbvie; Rafael Lucchesi, Superintendente SESI
Nacional; e Alberto Ogata, coordenador do grupo de trabalho ICOS.
coalizão
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No início da manhã o lançamento
aconteceu para autoridades, na Sala
da Presidência da Expo Center Norte.
Em seguida, a publicação foi apresentada ao público em geral. Na sequência, a CEO do ICOS Denise Eloi deu início às atividades, agradeceu o segundo
ano consecutivo de parceria com a Feira Hospitalar e chamou a atenção para
a importância do encontro entre os diferentes atores da cadeia de saúde. Ela
destacou também a importância da
iniciativa do ICOS em organizar, em
um único volume, as consolidações de
normas públicas que envolvem a saúde suplementar.
Alberto Ogata fez, então, uma breve apresentação e ressaltou a imparcialidade da publicação e seu oportuno lançamento. “Atualmente, esse é o
material mais abrangente que temos
voltado para contratantes”, comentou.
Já o vice-presidente do ICOS, Giovanni Cerri, destacou a contribuição da
publicação para melhorar o conhecimento sobre a saúde suplementar.
“É muito importante que consigamos
buscar essa convergência, alcançar
uma união para oferecer à população
uma saúde de melhor qualidade e aumentar o acesso. Esse trabalho mostra que é possível buscar pontos em

comum, que sejam de interesse para
todos”, afirmou.
Ainda sobre o lançamento, Rogério Afif, da Abbvie, reforçou o compromisso da da empresa com a sustentabilidade do setor e a importância do
trabalho conjunto com o ICOS nessa
empreitada. “Sabemos que não se trata apenas de um modelo assistencialista, mas sim de promoção e educação em saúde”, disse Afif. Já o Gerente
Executivo do Sesi, Emmanuel Lacerda, iniciou suas considerações mencionando as 11 milhões de pessoas beneficiadas pela indústria no Brasil, por
meio da saúde suplementar. “O plano
de saúde entra na agenda da empresa
como um benefício e agora passa a ser
um mecanismo de gestão de saúde”,
destacou Lacerda.
As discussões sobre a necessidade
de um maior engajamento por parte
dos contratantes de planos de saúde
foi o ponto de partida da apresentação de Leandro Fonseca, da ANS. “E
agora apoiamos com muito orgulho e
prazer o lançamento dessa publicação
que, em grande medida, complementa uma das missões da ANS: reduzir
ou mitigar uma das falhas de mercado
mais relevantes que é a assimetria de
informação”, ponderou. “Ao oferecer
coalizão
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informação, especialmente ao contratante de planos de saúde, entendemos
que é possível acelerar o processo de
mudança no modelo assistencial, que
tanto precisamos”, concluiu.
TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE
Após o lançamento, teve início o primeiro dos dois painéis que compuseram o Fórum ICOS com o tema “A
transformação digital como estratégia para a melhoria da produtividade e sustentabilidade do setor”. Compuseram a mesa, ao lado de Claudio
Lottenberg e Leandro Fonseca, o Presidente da FenaSaúde João Alceu e o
Diretor da Sharecare na América Latina Nicolas Toth. As discussões tiveram mediação de Fabrício Campolina,
Coordenador do grupo de transformação digital da Abimed e Diretor Sênior
Ethicon Brasil da Johnson & Johnson.
“Hoje, a saúde representa quase 10%
do Produto Interno Bruto do Brasil e
temos desafios importantes com relação às questões do envelhecimento da
população e da apropriação tecnológica”, afirmou Claudio Lottenberg, durante a abertura do debate. “A saúde
ainda não alcançou os processos de automação e segurança que possam representar um melhor aproveitamento
dos recursos disponíveis”, completou.
SAÚDE 4.0
A palavra foi passada a João Alceu, que
abordou a importância da tecnologia
no campo dos cuidados médicos. “A
chamada ‘saúde 4.0’, como tem sido
apelidado esse novo momento do setor, muda o eixo da prática médica de
uma saúde reativa para uma saúde
proativa. Ou seja, a lógica é outra. É
calcada na captura de informações vitais e no acionamento precoce das opções de cuidado”, afirmou.
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Os avanços tecnológicos por trás
da telemedicina entraram em pauta
na pergunta feita por Fabrício Campolina a Nicolas Toth sobre o papel do
médico e dos demais profissionais de
saúde em uma era que Campolina denominou como “high touch”, em referência à aproximação entre médico
e paciente que os novos dispositivos
podem proporcionar. “A digitalização
irá desembocar na democratização da
saúde”, afirmou Toth em sua resposta. “Não basta apenas colocar o indivíduo no centro do sistema. É preciso
falar com essa pessoa, interagir com
ela e entendê-la. E a digitalização pode
ajudar nesse processo”.
DIGITAL E CORPORATIVA
Com o tema “Gestão do futuro: a saúde
digital na geração de valor para a saúde corporativa”, o debate do segundo
painel, mediado pelo Vice-presidente
do ICOS, Giovanni Cerri, reuniu Rodrigo Aguiar, Diretor de Desenvolvimento
Setorial da ANS; Charles Souleyman,
Diretor Executivo do Centro de Treinamento Edson Bueno; e Luiz Rodrigo Barros e Silva, Presidente Interino

O Fórum ICOS –
Saúde Digital e
Sustentabilidade:
A Tecnologia como
Estratégia de
Transformação contou
com a participação das
principais lideranças
do setor de saúde
público e privado

da Optum Brasil – ao lado de Emmanuel Lacerda e Rogério Afif.
As discussões tiveram início com
Charles Souleyman falando sobre a
gestão da saúde corporativa hoje no
Brasil e como a digitalização pode
contribuir como alavanca propulsora na geração de valor da área. “A coisa mais importante quando falamos
em transformação digital não é o digital e sim a transformação”, começou
Souleyman, citando como parte fundamental do processo transformador
aumentar o acesso dos usuários a informações acerca das implicações do
uso – muitas vezes não orientado – dos
recursos. O que, por sua vez, encontra
nas empresas contratantes um poderoso agente difusor desse conhecimento. “A gente precisa trabalhar ombro
a ombro com as corporações para desenvolver modelos de saúde e mudar a
lógica que rege atualmente as escolhas
da gestão do benefício saúde”, afirmou
Souleyman.
Durante sua participação no painel,
Rodrigo Aguiar falou sobre os esforços
da ANS em estreitar o relacionamento com as empresas – compromisso reforçado, como destacou Giovanni Cerri, com o apoio dado ao lançamento da
publicação ICOS “Orientações Práticas
em Saúde Suplementar – tudo o que

o contratante precisa saber”. “A ANS
vem tentando promover a regulação
de uma forma contemporânea”, explicou Aguiar. “Saindo do modelo regulatório normativo para um modelo indutor, condutor e intermediador de bons
debates e boas relações”.
Luiz Rodrigo Barros e Silva abordou o papel de empresas de tecnologia, como a Optum, na gestão da saúde corporativa, utilizando os avanços
como ferramentas para um salto de
qualidade nessa gestão. “É possível
contribuir bastante a fim de trazer o
resultado esperado pelas empresas
contratantes”, afirmou. “Não no sentido de tomar conta da vida desse colaborador e extrair dele o máximo de
produtividade, mas sim no que diz
respeito a valorizar a atenção dada à
gestão de saúde, para que se obtenham
melhores resultados”.
O Fórum ICOS – Saúde Digital e
Sustentabilidade: A Tecnologia como
Estratégia de Transformação teve participação ativa da plateia, que lotou o
Auditório 14 da Expo Center Norte,
por meio de perguntas dirigidas a todos os participantes dos debates. As
questões foram amplamente respondidas pelos especialistas, o que contribuiu para tornar ainda mais rica essa
iniciativa do Instituto Coalizão Saúde.
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Transformações
estratégicas

Um dos grandes desafios
do setor da saúde, que
tem participação de
9,1% no Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro, é
a atual informalidade do
mercado de trabalho que
diminui a contratação
de planos

ICOS realiza Fórum de Saúde Suplementar na SAHE 2019
e discute novos rumos para o setor

Em março de 2019, aconteceu o 1º Fórum de Saúde Suplementar – como
parte da programação da South America Health Exhibition (SAHE), em
São Paulo. Promovido pelo Instituto
Coalizão Saúde, em parceria com o
Grupo Midia, o fórum contou com a
presença de importantes lideranças do
setor produtivo da saúde. Com o tema
“Sustentabilidade do setor: avançando na jornada de transformação estratégica”, o encontro teve três painéis.
Na abertura, o presidente do ICOS,
coalizão
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Claudio Lottenberg, falou sobre o papel fundamental do setor saúde na economia do país. Ele destacou a perspectiva da geração de emprego, riqueza e,
por consequência, de ferramentas de
inclusão social. Denise Eloi, CEO do
ICOS ressaltou a importância do encontro para que se possam discutir caminhos para alcançar avanços na área.
O painel de abertura – “A saúde privada como setor propulsor da economia do país” – teve as participações de
Lottenberg e Leandro Fonseca, dire-

tor-presidente da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), com mediação de Denise Eloi, CEO do ICOS.
Lottenberg trouxe números que revelam o destaque do setor saúde na economia como um todo, como a participação de 9,1% no Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro. O presidente
do ICOs mostrou também alguns dos
principais desafios que o setor deve
continuar enfrentando no futuro. Entre eles, o envelhecimento da população, o combate ao desperdício de recursos na saúde e o impacto causado
pela informalidade no mercado de trabalho. “A informalidade de empregos
representa uma queda na contratação
de planos, tanto corporativos quanto
individuais. E a consequência disso vai
ser sentida também na esfera pública”,
alertou Lottenberg.
Já o diretor-presidente da ANS
também ressaltou a contribuição do
setor saúde na geração de empregos
e renda no país. E, entre os desafios
enfrentados pelos diferentes agentes
da cadeia produtiva, destacou a necessidade da construção de um sistema com foco na promoção de saúde.
Em sua opinião, isso significa investir

na coordenação do cuidado, em novos modelos de remuneração, em incremento tecnológico e em eficiência
operacional. Leandro Fonseca finalizou sua fala lembrando a importância
da humanização de processos, de estratégias e de políticas ligadas à saúde – da Atenção Primária ao desfecho
dos tratamentos. “Eu quero um sistema de saúde que privilegie a Gestão da Saúde Populacional e coloque
o paciente, os beneficiários, no centro
dos cuidados”.
Em momento de perguntas aos
participantes, Denise Eloi mencionou a necessidade de um maior protagonismo por parte das operadoras
e prestadores de serviços, e também
levantou a urgência para combater o
desperdício e as fraudes no setor.
O painel teve uma participação intensa da plateia, que encheu o Auditório 3 do Centro de Eventos Pro Magno,
no bairro da Casa Verde, em São Paulo. A programação do encontro contou
com outros dois painéis: “Geração de
Valor na prestação de serviços de saúde” e “A importância da Atenção Primária como estratégia de transformação do modelo assistencial de saúde”.
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Como será a saúde
em 2030?
ICOS realiza Fórum de Líderes da Saúde do Norte
e Nordeste para discutir o futuro do setor

O Instituto Coalizão Saúde realizou a segunda edição do Fórum
de Líderes da Saúde do Norte e Nordeste, em outubro, em Olinda
(PE). Em parceria com a HospitalMed, o evento teve o tema “Saúde 2030: Liderança, Tecnologias e Tendências para a próxima década” e reuniu grandes nomes do setor em todo o Brasil.
O Presidente do ICOS, Claudio Lottenberg, abriu os trabalhos,
por vídeo conferência, com a palestra “Saúde 2030: Liderança 4.0,
Tecnologias e Tendências para a próxima década”. A CEO do Instituto, Denise Eloi, foi mediadora do painel “Saúde baseada em valor: como gerar valor em saúde em um cenário desafiador?”, que
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reuniu o Diretor da J&J e Coordenador do Grupo de Trabalho que
originou a publicação Modelos de
Pagamento Baseados em Valor, Fabrício Campolina; o Diretor Executivo do Hospital Santa Joana Recife, Alberto Cherpak; a Presidente
Executiva do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, Lídia Abdalla e o
Diretor Geral do Hospital Esperança Olinda, Miguel Porto.
O 2º Fórum de Líderes da Saúde do Norte e Nordeste teve ainda
a mesa redonda “Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos no
setor da saúde”, da qual participaram o Diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Rodrigo Aguiar;
a Diretora Jurídica da Interfarma,
Tatiane Schofield; o Diretor Corporativo de Sistemas da MV, Ubirajara Maia; e o representante do
escritório Vinhas e Redenschi Advogados, José Colhado. A mediação
foi da representante do escritório
Machado Nunes, Tereza Gutierrez.
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Sustentabilidade
do sistema
O Instituto Coalizão Saúde, em parceria com
o Grupo Mídia, foi responsável pela curadoria
do Fórum de Saúde Suplementar

Realizado em setembro como parte do Healthcare Business 2019, o encontro
teve participação do presidente do ICOS, Cláudio Lottenberg, na mesa redonda
“O futuro da saúde suplementar: caminhos para a sustentabilidade”; e mediação da CEO da instituição Denise Eloi no debate “Gestão da desospitalização e a
sua importância para a qualidade assistencial e a sustentabilidade do sistema”.
Na época, o fórum reuniu algumas das maiores lideranças do setor saúde no
Brasil – entre elas, o diretor presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Leandro Fonseca; a diretora executiva da Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde) Vera Valente; o superintendente do Instituto
de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) José Cechin, e o presidente do Hospital Sírio-Libanês Paulo Chapchap.
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valor e segurança na saúde
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Segurança, tecnologia
e diferenças sociais
Lideranças do ICOS, Abramed, Anahp, ComSaúde-FIESP
e SBIS realizam o seminário “Os Impactos da Lei Geral
de Proteção de Dados na Saúde”

Reunir especialistas para tratar do impacto da nova Lei Geral de Proteção de Dados
no setor saúde e entender como hospitais, laboratórios, planos de saúde, indústria e
agência reguladora do setor estão se preparando para as mudanças. Esse foi o objetivo do seminário realizado em abril, que contou com a presença de lideranças importantes do setor saúde, entre elas o presidente do Instituto Coalização Saúde, Claudio
Lottenberg, e o vice-presidente da instituição, Giovanni Cerri. A mesa de abertura foi
composta por Lottenberg, Ruy Baumer, Diretor Titular do ComSaude-FIESP; Claudia
Cohn, Presidente da Abramed; e Luis Gustavo Kiatake, Presidente da SBIS. Na abertura, o presidente do ICOS ressaltou que a proteção de dados é uma questão ética que
preserva o paciente e que traz avanços importantes para o SUS e para a saúde privada.
Além de atuar como moderador da mesa “Impactos da LGPD para o setor de saúde: Como as instituições estão se preparando?”, Giovanni Cerri também integrou o
painel de encerramento.
Em entrevista ao programa Direto da Redação, Giovanni Cerri ponderou sobre
como implantar a nova lei num país com cenários – econômicos e tecnológicos – tão
distintos. “As instituições mais preparadas, mais estruturadas, vão poder implementá-la – porque têm grandes equipes de T.I”, afirmou. “O problema é que a saúde no Brasil
tem extremos – há unidades de saúde que não são informatizadas, farmácias que não
têm computador. Ou seja, como implementar essa lei, num prazo relativamente curto,
em instituições que não têm recursos financeiros e tecnológicos?”, questionou Cerri.
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III Congresso de Saúde
Pública do Ministério
Público de São Paulo (SP)
O Instituto Coalizão Saúde marcou presença entre os parceiros do
III Congresso de Saúde Pública do Ministério Público de São Paulo
(MPSP), realizado pela Escola Superior do MP em outubro, em São
Paulo. O evento, que pretende estimular o debate entre profissionais de saúde, integrantes do MP e do sistema de Justiça e usuários
do SUS, abordou as perspectivas atuais para a adequada estruturação dos serviços do SUS e o papel dos agentes jurídicos, especialmente considerando a assistência de pessoas com doenças crônicas e outras vulnerabilidades.
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#icosparticipa
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Além da realização de seus próprios eventos, o
Instituto Coalizão Saúde expande sua atuação
Brasil afora por meio da participação nos principais
encontros do setor. E 2019 foi ano de agenda cheia –
algo que se deve comemorar e registrar. Sob a hashtag
#ICOSparticipa reunimos todas as ocasiões em que
fomos convidados a estar presentes, seja apresentando
nosso trabalho, contribuindo com as informações que
geramos, firmando parcerias ou ajudando a ampliar
a voz dos principais agentes da cadeia produtiva da
saúde aqui e lá fora – como foi com a participação
no Fórum para Gestores da Saúde Suplementar, em
Bogotá (Colômbia). Por aqui, levamos conhecimento
e propostas inovadoras para vários estados e para o
Distrito Federal. Nas próximas páginas, reunimos as
informações de cada uma dessas ocasiões. Boa leitura.
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Saúde Business
Fórum (BA)
Durante quatro dias de evento, mais de 140 líderes do setor saúde se
reuniram para discutir o futuro da relação paciente-sistema. O presidente
do ICOS, Claudio Lottenberg, realizou a abertura do evento e CEO Denise
Eloi participou ativamente dos fóruns de conteúdo.

II Fórum
ABRAIDI (SP)
A segunda edição do encontro promovido pela Associação Brasileira de
Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde (ABRAIDI) abordou
temas de extrema importância para toda a cadeia de fornecedores de produtos
para saúde no Brasil, além de apresentar as perspectivas econômicas e políticas
para o país nos próximos 2 anos. O vice-presidente do ICOS, Giovanni Guido
Cerri, apresentou a palestra “A crise na saúde, caminhos possíveis e propostas”.
coalizão
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Evento corporativo
Johnson & Johnson (SP)
Estivemos na Johnson & Johnson para tratar de um tema que
consideramos de extrema importância para a sustentabilidade do setor
saúde: Cuidados de Saúde Baseados em Valor. O debate foi mediado pelo
jornalista Ricardo Amorim e teve a participação de Denise Eloi.

XXXVIII Congresso
Brasileiro de Cirurgia (DF)
Realizado entre 1 e 4 de maio, em Brasília, o XXXVIII Congresso
Brasileiro de Cirurgia contou com a participação do diretor da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rodrigo Aguiar, e do coordenador
do Grupo de Trabalho ICOS Fabrício Campolina, dentre outras
autoridades, no painel “Gestão de recursos e modelos de remuneração”.
coalizão
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Ethicon Talks (BA)
Com o tema “Medicina do Futuro”, o Ethicon Talks – realizado, em Salvador, pela
Johnson & Johnson, em parceria com o CBEXs – reuniu 120 lideranças da saúde
do estado. A mesa que discutiu os avanços da tecnologia e inovação gerando
produtividade e sustentabilidade para o setor no futuro contou com a presença do
conselheiro do ICOS e presidente do CBEXs, Francisco Balestrin, e da CEO Denise Eloi.

5º Fórum Latino-Americano de
Qualidade e Segurança na Saúde
O presidente do Instituto Coalizão Saúde, Claudio Lottenberg,
participou de uma discussão sobre a experiência do cuidado e os
custos per capta com saúde. A CEO Denise Eloi mediou a mesa “Por
um sistema de saúde mais sustentável: Conheça exemplos concretos
de modelos baseados em valor aplicados com sucesso na América
Latina”, composta por lideranças da Johnson & Johnson.

Caminhos para o futuro
O Instituto Coalizão Saúde participou do 4º Fórum para Gestores da Saúde
Suplementar, realizado em Bogotá, Colômbia. O painel “Desafios da Saúde
Suplementar no Brasil – Qual o Caminho Para o Futuro?” contou com as
presenças do Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
Rogério Scarabel; do Presidente da UNIDAS, Anderson Mendes; do economista
da Abramge, Marcos Novais; e do Diretor de Provimentos da Unimed POA, Luiz
Felipe Guimarães. O debate teve mediação da CEO do ICOS Denise Eloi. Neste
ano, o fórum discutiu a importância da Atenção Primária para todas as áreas da
saúde, abordando a educação do beneficiário, a importância da prevenção, e a
promoção e melhorias para o sistema de saúde.
coalizão
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Associação Paulista
de Medicina (SP)
A CEO do Instituto Coalizão Saúde, Denise Eloi, durante a palestra
“A importância da integração da medicina assistencial com a ocupacional”,
que ministrou na reunião científica promovida pela Associação Paulista
de Medicina (APM), em sua sede na região central de São Paulo.
coalizão
saúde
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22º Congresso
Unidas (SP)

Saúde Summit
2019 (PB)

O Instituto Coalizão Saúde participou
do 22º Congresso Internacional UNIDAS
representado por sua CEO, Denise Eloi, que
mediou o painel “O Futuro do Benefício Saúde
na Visão das Empresas”. A mesa foi composta
pelo Gerente Executivo de Saúde e Segurança
na Indústria do SESI – Departamento
Nacional, Emmanuel Lacerda; e o sócio
responsável pela indústria de Life Sciences &
Health Care da Consultoria Empresarial na
Deloitte, Enrico Vettori.

A CEO do Instituto Coalizão
Saúde, Denise Eloi, durante sua
palestra no painel “Mudanças:
Estamos preparados para as novas
necessidades da sociedade?”

4º FILIS
ABRAMED (SP)
O vice-presidente do Instituto Coalizão
Saúde, Giovanni Guido Cerri, participa
do painel Impacto das inovações setoriais,
durante a quarta edição do Fórum
Internacional de Lideranças da Saúde.
coalizão
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Vice-Presidente do ICOS participa
do Welcome Saúde 2019
O Vice-Presidente do Instituto Coalizão Saúde, Giovanni Guido Cerri, também
Presidente do Conselho Diretor do Instituto de Radiologia do HCFMUSP, participou da
mesa “Novos horizontes: a influência da economia na construção de uma saúde mais
eficiente”, parte da programação do Welcome Saúde 2019, realizado em janeiro, em São
Paulo. O evento discutiu alguns dos temas mais importantes da saúde que permearam
a pauta do setor ao longo do ano. Na época, havia ainda uma grande expectativa sobre
a política econômica do novo governo que tinha acabado de ser empossado. O Welcome
Saúde 2019 reuniu representantes dos diferentes elos da cadeia da saúde do país, como
indústria farmacêutica, laboratórios e hospitais, além de autoridades políticas.

III Congresso
Brasileiro de
Auditoria em
Saúde – ABEA (CE)

ICOS no Conahp 2019

O Instituto Coalizão Saúde também
marcou presença no III Congresso
Brasileiro de Auditoria em Saúde
– ABEA, que teve como tema
“Tendências e Novos Modelos de
Gestão na Saúde para o Equilíbrio
do Sistemas Público e Privado”.

O Instituto Coalização Saúde esteve entre as instituições que apoiaram
e participaram do Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp),
realizado pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), de 25 a
28 de novembro, em São Paulo. O vice-presidente do ICOS Giovanni Guido
Cerri participou do talk show “Redes de Atenção à Saúde e a Integração do
Sistema: Qual é o Papel dos Hospitais?”, mesa realizada no dia 27/11 e que
contou com mediação do presidente da instituição Claudio Lottenberg.
coalizão
saúde

a voz do icos

34

telemedicina

35

Claudio Lottenberg
escreve artigo sobre
telemedicina
Claudio Lottenberg, presidente do Instituto Coalizão Saúde, tem
artigo sobre telemedicina publicado no jornal mineiro O Tempo

O Instituto Coalizão Saúde entende que o mundo de hoje abre
oportunidade para diferentes tipos de presença. Se, por um lado,
nossos esforços diários se dão em função de criar ocasiões para
que os atores da cadeia da saúde possam se encontrar, trocar
ideias e experiências, gerando assim um conteúdo que agrega
valor às discussões; por outro, nosso trabalho também se reflete
numa intensa presença nas redes sociais, na atualização constante
de nosso site oficial e também em artigos, ensaios e livros
publicados pelas lideranças que compõem nosso board. É a voz do
ICOS ampliada pela tecnologia e pelo conhecimento adquirido ao
longo dos anos. Confira alguns highlights.
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O jornal mineiro O Tempo publicou artigo sobre telemedicina, escrito por
Claudio Lottenberg, presidente do Instituto Coalizão Saúde. O artigo “Chame
um médico!” destaca o papel inovador da telemedicina ao gerar inclusão e
encurtar distâncias. “A telemedicina é um avanço a ser festejado por todos,
pois proporciona uma alternativa de atendimento ao paciente de forma
rápida, eficiente, cômoda e segura”, afirma Lottenberg. O autor ressalta que o
atendimento virtual é um modelo de sucesso no mundo todo, principalmente
no Canadá, Malásia, Estados Unidos, Japão e Israel. E conclui: “Como
médico, como paciente e como responsável por uma das maiores empresas
de saúde do país, aprovo o uso da telemedicina para avançar em equidade,
universalidade e integridade na saúde brasileira.”
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Giovanni Guido é um dos 100
Mais Influentes na Saúde
Vice-presidente do Instituto Coalizão Saúde, Giovanni
Guido Cerri, foi eleito um dos 100 Mais Influentes na Saúde
Em março, o vice-presidente do Instituto
Coalizão Saúde, Giovanni Guido Cerri,
recebeu o prêmio “100 Mais Influentes
na Saúde”, na categoria Referência.
A premiação aconteceu na South America
Healthcare Exhibition (SAHE) 2019, evento
que também abrigou o 1º Fórum de Saúde
Suplementar, promovido pelo ICOS e pela
SAHE, com a presença de importantes
lideranças do setor. No total, foram 10
categorias, como Sustentabilidade, Saúde
Suplementar, Indústria, entre outras.

Visão Brasil 2030
traz dados do ICOS
Coalizão
Saúde Brasil
Uma agenda para
transformar o
sistema de saúde

A recente atualização do levantamento Visão Brasil
2030: Contribuindo para a transformação do Brasil,
originalmente preparado pela McKinsey entre os anos
de 2013 e 2014, traz dados da publicação Coalizão
Saúde Brasil: Uma agenda para transformar o sistema
de saúde. Entre outras informações, o compilado cita os
oito temas principais para a saúde no Brasil, formulados
a partir de um esforço de análise de uma equipe de
especialistas. Entre eles: a atenção ao idoso e doenças
crônicas; as decisões baseadas em criação de valor para
a sociedade; tecnologia e inovação centrada no cidadão;
e a transparência de dados e ética.

ICOS ganha prêmio
Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto
Coalizão Saúde foi eleito e ganhou o
prêmio Líder da Saúde 2019 – na categoria
Entidades e Institutos. A pesquisa foi
feita pelo Grupo Mídia e a cerimônia de
premiação aconteceu no dia 9 de dezembro,
no Hotel Maksoud Plaza.

Burocracias sem fim
Atuar no setor de saúde no Brasil faz o gestor, por vezes, sentir-se penetrando num labirinto
em que normas se sobrepõem umas às outras, se repetem e até se contradizem, num ciclo
aparentemente interminável. Para que se tenha uma ideia, alguns hospitais para poderem
funcionar precisam de, no mínimo, 41 licenças, cadastros, autorizações e permissões de
órgãos que, ao contrário do que se poderia supor, não se limitam à área da saúde. Incluem
até a Agência Nacional de Aviação Civil ou o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Desta
forma, Giovanni Guido Cerri, vice-presidente do Instituto Coalizão da Saúde, iniciou o artigo
Órgãos regulatórios: como lidar com as inovações setoriais, publicado recentemente no site da
Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed).
coalizão
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Entrevista na CBN
As ideias e propostas do ICOS foram
apresentadas em entrevista dada por
Denise Eloi à Rádio CBN. A agenda
estratégica do setor da saúde foi
discutida com especialistas e ouvintes,
em um programa ao vivo, com destaque
para os temas: liderança 4.0, saúde
baseada em valor e impactos da Lei
Geral de Proteção de Dados.
coalizão
saúde
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comunicação

em outras
palavras

Site
Constantemente atualizado,
nosso site é onde o interessado
pode conhecer melhor o ICOS,
seus associados, seu estatuto
e também se informar sobre
publicações, eventos e tudo que
cerca o instituto e o setor saúde.
Acesse www.icos.org.br

O envelhecimento da
população, a necessidade
de maior mobilidade e
a crescente apropriação
tecnológica – eram
4,1 bilhões de pessoas
conectadas no mundo
no fim de 2018 – abrem
espaço para a adoção de
novas ferramentas. Elas
universalizam o acesso a
serviços, criam empregos
e atendem anseios.

Linkedin
Estamos também na maior rede social
de negócios da internet, mostrando
sempre as mais recentes notícias do
setor e também comunicando nossas
ações. Siga-nos em https://br.linkedin.
com/company/instituto-coalizão-saude

poder
É importante que todos os
players se empoderem desse
processo – não somente se
preparando para se adaptarem
a essa nova lei, mas também
que eles possam, de uma
forma organizada, envolver
e comunicar a população, os
usuários do sistema de saúde
Denise Eloi, CEO do ICOS,
sobre a nova Lei Geral de
Proteção de Dados na SaúdE

prevenção
Se todos os
contratantes passarem
a demandar programas
de promoção de saúde
e prevenção de doenças
de suas operadoras,
conseguiremos ter um
sistema de saúde mais
integrado e que entrega
valor para a população
Leandro Fonseca, Diretor
Presidente da ANS, sobre
o papel dos contratantes

Claudio Lottenberg, Presidente
do ICOS, sobre Telemedicina

desafio
Email mkt
Direto na caixa de entrada
de nossos associados e
demais contatos, nossa
correspondência eletrônica
informa, participa e atualiza
os interessados no dia a dia
do setor saúde.
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Reflexões sobre o papel do ICOS

inovação

Facebook
Além de uma plataforma para manter nosso
público informado, usamos essa rede social
para levar ao internauta, semanalmente, as
últimas notícias do setor. Siga-nos em www.
facebook.com/institutocoalizaosaude
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QUALIDADE
Dar maior racionalidade
à regulação do setor é
uma exigência para que
a população possa ter
acesso mais fácil à saúde
de qualidade
Giovanni Guido Cerri,
Vice-presidente do ICOS,
sobre órgãos regulatórios
na saúde

Atualmente, o grande desafio
da medicina no Brasil e
no mundo é que você tem
tratamentos disponíveis
cada vez melhores, que
possibilitam alta curabilidade,
de todas as doenças, mas que
são muito caros.
Paulo Chapchap, Membro do
Conselho Administrativo do
ICOS e Diretor Geral do Hospital
Sírio Libanês, sobre o acesso à
medicina, em entrevista à revista
Portal Saúde

equilíbrio
Almejo um sistema
de saúde suplementar
com equilíbrio
socioeconômico, com
foco na qualidade do
atendimento e acesso
simplificado para o
consumidor brasileiro
Reinaldo Camargo
Scheibe, presidente da
Abramge e membro do
conselho fiscal do ICOS
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Associados ICOS
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Produção de conteúdo e realização:
Banca - Comunicação e Tecnologia - www.bancacomunicacao.com.br

