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Programa
I. 14:00-14:30 - Abertura e apresentação da ABRES
II. 14:30-15:30 - Conjuntura do Financiamento da Saúde
- EC 95/2016
- Portaria 204/GM/MS/2007
III. 15:30-16:10 - Grupos Temáticos da ABRES
- GT 1 - Avaliação Econômica na Gestão em Saúde
- GT 2 - Gestão Financeira em Saúde
- GT 3 - Regulação Econômica da Saúde Suplementar
IV. 16:10-18:00 - Debate

.

I. Apresentação da ABRES

Associação Brasileira de
Economia da Saúde
Criada em 1989, tem por objetivo congregar técnicos, docentes e
outros profissionais com interesse na área da economia da saúde e,
nesse campo, contribuir para o desenvolvimento, a difusão e a
aplicação de técnicas, métodos e conhecimentos.
Para a realização de seus objetivos, a Associação promove:
•
Realização, publicação e divulgação de estudos e pesquisas;
•
Organização de eventos técnico-científicos;
•
Divulgação de eventos e publicações da área no seu site;
•
Financiamento de programas e projetos;
•
Organização e manutenção de serviços de informação e
documentação;
•
Cooperação com instituições governamentais e privadas e com
entidades congêneres, nacionais e estrangeiras.

Canais de comunicação
Email: contato@abresbrasil.org.br
Site: www.abresbrasil.org.br/
Facebook: www.facebook.com/abres.economiadasaude/

Site da ABRES

Site da ABRES –
Anais de eventos:
Base de consulta
para trabalhos e
posteres
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Associe-se você também!

II. Conjuntura do Financiamento da
Saúde
- EC 95/2016
- Portaria 204/GM/MS/2007

III. Grupos Temáticos da ABRES
- GT 1 - Avaliação Econômica na Gestão em
Saúde
- GT 2 - Gestão Financeira em Saúde
- GT 3 - Regulação Econômica da Saúde
Suplementar

Grupos Temáticos
Propósito:
Aproximar os interessados nos temas, para compartilhamento de
experiências e informações.
Como resultado, se espera facilitar parcerias e projetos e, para a
ABRES, subsidiar informações para a sua pauta de comunicações e
posicionamentos.
Isso visando o fortalecimento dos pressupostos constitucionais do
SUS e a ampliação da capacidade regulatória do Estado sobre o
mercado de produtos e serviços em saúde.
Público-alvo:
Profissionais, gestores, pesquisadores, professores e estudantes.

1. Avaliação Econômica
na Gestão em Saúde
1.1. Contextualização
Em um contexto de custos e gastos crescentes em saúde e limitação do seu
financiamento, as evidências produzidas por estudos econômicos em saúde
tornam-se essenciais sobretudo na tomada de decisão gerencial e formulação
de políticas.
Apesar da institucionalização empreendida nos últimos 15 anos, há ainda
obstáculos no emprego de tais evidências pelos gestores e formuladores de
políticas, principalmente devido à baixa capacidade pessoal, organizacional e
institucional dos entes públicos em saúde.
1.2. Objetivos
Aproximar os atores envolvidos e qualificar o debate sobre a aplicação da
evidência produzida pela avaliação econômica em saúde na tomada de decisão
gerencial e formulação de políticas sobre alocação de recursos, custeio de
serviços e incorporação de tecnologias, e na capacidade regulatória do Estado
sobre o mercado de bens e serviços de saúde, visando o fortalecimento dos
pressupostos constitucionais do SUS.

2. Gestão Financeira em Saúde
2.1. Contextualização
A característica fundamental de um sistema público é que ele seja financiado
por meios de Impostos e Contribuições Sociais. No Brasil, a saúde é financiada
por meio do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, que arrecadam recursos junto à população. A discussão sobre o
financiamento do SUS tem sido colocada como a grande oportunidade de
mudança e real sustentabilidade do sistema, visto que ao longo dos anos
muitos têm sido os percalços no seu financiamento com constantes mudanças
que provocam iniquidades, sendo necessário aprofundamento tanto teórico
quanto prático acerca dos orçamentos públicos em saúde.
2.2. Objetivos
Promover a reflexão teórico-prática acerca do orçamento público da saúde no
Brasil, considerando a Seguridade Social. Analisar o financiamento do Sistema
Único de Saúde, a eficiência e a equidade na distribuição dos seus recursos e o
impacto do federalismo fiscal no financiamento da saúde. Promover a
discussão acerca das iniciativas para assegurar e ampliar o fluxo de recursos do
SUS, a gestão financeira desses recursos e o uso do SIOPS como instrumento
de gestão para evitar os erros mais comuns na operação dos fundos de saúde.

3. Regulação Econômica
da Saúde Suplementar

3.1. Contextualização
O mercado de saúde suplementar, caracterizado pelos planos de saúde e pelos prestadores a eles
vinculados, tem tido como usuários cerca de 1/4 da população brasileira. Esse mercado tem sido
beneficiado por incentivos governamentais e conta com incentivos tributários, que, em sendo decisão
alocativa de recursos públicos, deveriam ter sua evolução e suas implicações mais profundamente
avaliadas, assim como o financiamento público destinado ao setor e a regulação de fusões e da entrada
do capital estrangeiro. A regulação setorial, implementada no final dos anos 1990, teve como um dos
marcos a criação da ANS em 2000, que tem como finalidade promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações
com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país.
Alguns temas da regulação econômica da saúde suplementar têm sido objeto de controvérsias, sendo
importante o desenvolvimento de pesquisas sobre tópicos tais como: o ressarcimento ao SUS pelas
operadoras no que se refere a utilização do SUS pelos seus beneficiários; regras de cobrança de
franquia e co-participação que afetam os gastos diretos (out-of-pocket) dos beneficiários; custos
crescentes, regulação de preços e reajustes por faixas etárias; regras de portabilidade para os
beneficiários mudarem de operadoras; estratégias das operadoras para implementação de ativos
garantidores e de mitigação dos riscos de insolvência, que não deveriam ser viabilizadas por meio de
um repasse integral de custos das operadoras para beneficiários com contratos para os quais
contribuíram por meses e meses, em um regime mutualista, na expectativa de uma utilização futura
que não deveria ser colocada em risco por uma má gestão empresarial ou excessiva distribuição de
dividendos.
3.2. Objetivos: Aproximar os atores envolvidos e qualificar o debate sobre a regulação da saúde
suplementar, promovendo trocas de conhecimentos e experiências na perspectiva da economia da
saúde, visando fortalecer o debate da regulação estatal sobre o mercado.

3. Regulação Econômica
da Saúde Suplementar

3.1. Contextualização
Saúde Suplementar: mercado de planos de saúde e prestadores a eles vinculados.
Nas últimas décadas, tem tido como usuários cerca de 1/4 da população brasileira.
Regulação econômica: tributária e de financiamento público, trabalhista, de
fusões, de capital estrangeiro e setorial (ANS após 2000). Temas da ANS que têm
sido objeto de debate:
- Ressarcimento ao SUS pelas operadoras da utilização do SUS pelos seus
beneficiários;
- Regulação de preços e reajustes por faixas etárias;
- Mecanismos de regulação da utilização (franquia e co-participação);
- Regras de portabilidade para os beneficiários mudarem de operadoras;
- Implementação pelas operadoras de ativos garantidores e de regras de
solvência
3.2. Objetivos: Aproximar os atores envolvidos e qualificar o debate, visando
fortalecer a regulação estatal sobre o mercado.

Programa
I. 14:00-14:30 - Abertura e apresentação da ABRES
II. 14:30-15:30 - Conjuntura do Financiamento da Saúde
- EC 95/2016
- Portaria 204/GM/MS/2007
III. 15:30-16:10 - Grupos Temáticos da ABRES
- GT 1 - Avaliação Econômica na Gestão em Saúde
- GT 2 - Gestão Financeira em Saúde
- GT 3 - Regulação Econômica da Saúde Suplementar
IV. 16:10-18:00 - Debate

Canais de comunicação
Email: contato@abresbrasil.org.br
Site: www.abresbrasil.org.br/
Facebook: www.facebook.com/abres.economiadasaude/

Programa
I. Abertura 14:00-14:30
- Apresentação da ABRES (Carlos Ocke-Reis)
II. Conjuntura do Financiamento da Saúde - 14:30-15:30
- EC 95/2016 (Carlos Ocke-Reis)
- Portaria 204/GM/MS/2007 (Carlos Ocke-Reis e Jose Rivaldo França)
III. Grupos Temáticos da ABRES 15:30-16:10
- GT1: Avaliação Econômica na Gestão em Saúde (Jane Guimarães)
- GT2: Gestão Financeira em Saúde (Islandia Carvalho)
- GT3: Regulação Econômica da Saúde Suplementar (Rodrigo Mendes)
IV. Debate 16:10-18:00

