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João é um bom funcionário. Realiza suas tarefas com habilidade, é assíduo, profissional e 
competente. De uma hora para outra, esse perfil do João é alterado drasticamente. Ele fica 
doente e seu rendimento cai. Após alguns meses de faltas constantes, João precisa pedir 
afastamento por motivo de saúde. Sua cadeira fica vazia. A empresa corre atrás de um 
substituto de emergência. Qual é o custo desse processo?  
 
Até recentemente, era comum a utilização de uma via de mão única, quando se referia à 
contratação de um plano de saúde empresarial. O empresário cumpria a legislação e 
contratava um plano, com o objetivo de atender seus funcionários, quando estes ficassem 
doentes. Ponto final. Não havia investimento em controle médico, nem preocupação com a 
qualidade de vida do empregado. 
 
Esse quadro pertence ao passado. Hoje, a palavra chave chama-se gestão integrada de saúde. 
Isso significa que o antigo plano de saúde, que focalizava apenas a doença, tornou-se 
ultrapassado. Não adianta mais ter um bom plano de saúde, se o contrato não viabilizar a 
identificação de casos crônicos (diabetes, por exemplo). Também não resolve se esse plano 
não tiver controle farmacêutico, que verifique se o funcionário está tomando o medicamento 
que necessita para manter sua saúde em dia. 
 
Nessa mudança de conceito, não basta pagar plano de saúde para cumprir acordo sindical. Os 
empresários passaram a calcular o custo da cadeira vazia. Ou seja, o custo do afastamento por 
motivo de doença.  
 
Essa prática, no entanto, ainda não chegou à maioria das empresas médias. A saúde do 
funcionário desses empreendimentos ainda é uma caixa preta. 
 
Por isso, quando se fala em gestão integrada de saúde significa ir além do plano focado apenas 
na doença. Trata-se de um projeto maior que acompanha os funcionários. Detecta os 
problemas e preocupa-se essencialmente com a manutenção da saúde e da qualidade de vida 
do empregado. 
 
Nesse procedimento, a prevenção é essencial. Antecipa-se ao problema. Identifica-se, por 
exemplo, casos de diabetes; situações de sedentarismo e obesidade, que podem provocar 
várias doenças. É feito o levantamento de antecedentes médicos familiares. 
 
Se o João tivesse passado por essa avaliação, sua doença teria sido diagnosticada a tempo. Ele 
teria se tratado, seguido um regime alimentar criado especialmente para ele pela nutricionista 
da empresa. A gestão de benefícios de medicamentos (Pharmacy Benefit Management) o 
acompanharia durante o tratamento, zelando para que ele continuasse tomando os remédios 
indispensáveis. E o João continuaria trabalhando, feliz da vida. 
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