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Verticalização do atendimento é saída encontrada pelas operadoras para reduzir custos. A 
estabilização da economia e a regulamentação do setor de saúde vem estimulando as 
operadoras de planos de saúde, principalmente as da categoria de medicina de grupo, a 
investirem na verticalização dos serviços com a ampliação da rede própria de atendimento.  
 
Ter autonomia na gestão dos custos assistenciais, a chamada sinistralidade, tornou-se 
imprescindível à manutenção do negócio. Prova disso foi a compra do grupo Amesp pela Medial 
Saúde, uma das maiores operadoras do setor, com 950 mil beneficiários. Com investimentos 
de R$ 253 milhões, a Medial levou, além da carteira com 473 mil pessoas, uma rede própria 
com cinco hospitais, 26 centros médicos, e 17 laboratórios. Isso a coloca mais perto de atingir 
sua meta de cobrir 50% dos custo médico com atendimentos em rede própria. Só para ilustrar 
80% dos atendimentos da Amesp são feitos em rede própria, enquanto na Medial esse número 
é de 36%.  
 
Aliás, a Amesp continua em franca expansão. No mês de agosto a empresa começa a 
construção de um dos seus maiores hospitais, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, em São 
Paulo. Com previsão de entrega para novembro de 2008, o hospital vai receber investimentos 
de R$ 40 milhões de reais.  
 
Mas a rede não é a primeira a investir nessa tendência. O mais antigo plano de saúde do País, 
a Samcil é hoje a rede mais verticalizada do mercado. "98% de todos os procedimentos são 
feitos em nossos hospitais ou centros de atendimento", afirma Mauro Bernacchio, diretor-
financeiro da empresa, que conta com seis hospitais, oito unidades de pronto-atendimento 24 
horas e 28 centros médicos na Região Metropolitana de São Paulo. No primeiro semestre a 
empresa vai inaugurar o Hospital e Maternidade Guarulhos e o Hospital das Damas em Osasco, 
que receberam investimentos de R$ 30 milhões. Até julho começam a funcionar também as 
unidades de pronto atendimento de Santo André, São Bernardo e Diadema. "Vamos investir 
ainda R$ 50 milhões neste ano para crescer com aquisição de planos de saúde e hospitais", 
diz.  
 
Além dos clientes da Samcil, os hospitais da rede também atendem outros convênios. Segundo 
Bernacchio essa é uma forma de aproveitar o espaço ocioso dos hospitais e ampliar a 
rentabilidade. "Hoje 25% da ocupação dos hospitais vem de outros convênios como Bradesco, 
Sul América e Amil", diz. "Só não atendemos concorrentes diretos."  
 
Promédica  
 
"A estratégia de verticalização otimiza a utilização dos serviços médicos de tratamento e 
diagnóstico", diz Jorge Oliveira, diretor administrativo-financeiro da Promédica, maior 
operadora baiana.  
 
Ele exemplifica com o retorno do investimento de R$ 1 milhão feito na montagem de uma 
clínica especializada em tratamento oncológico. "Tínhamos custos mensais da ordem de R$ 
600 mil com a compra externa desses serviços e reduzimos em 40% essas despesas, 
comprando diretamente os medicamentos. O retorno do investimento se dá em menos de um 
ano."  
 
A Promédica já programa investimentos de US$ 1,6 milhão este ano para expandir os serviços 
de diagnóstico por imagem e hemodinâmica, que também são caros e freqüentes. "Quando 
deixarmos de comprá-los fora, teremos uma redução de 25% nos custos desses serviços", 
contabiliza Oliveira. A operadora baiana também está apostando novamente em centros 
médicos. Investiu R$ 500 mil na montagem do primeiro com a oferta de 20 especialidades e 
um segundo está em fase de execução e deve ser inaugurado ainda neste primeiro semestre.  
 
 



Para Jorge Oliveira, o modelo de centro médico é uma tendência que volta ser adotada pelas 
operadoras de planos de saúde de todo o País: "Foram as seguradoras, que ao entrarem no 
mercado oferecendo um livro com a relação de serviços médicos credenciados, que obrigaram 
os planos de saúde a adotar o modelo de rede aberta." A Promédica chegou inclusive a fechar 
o centro médico que mantinha para atendimento ambulatorial.  
 
O resultado da verticalização já reflete no balanço da empresa. "No ano passado, conseguimos 
reverter o prejuízo de 2005 e tivemos uma rentabilidade de 2,5%", informa Oliveira. Em 2006, 
o grupo Promédica faturou R$ 183 milhões, um incremento de 11,5% sobre o resultado de 
2005. Na operadora, houve um aumento de 15% no número de usuários.  
 
Abramge  
 
Os serviços próprios e a administração de centros médicos sempre foram características das 
operadoras de medicinas de grupo. "Devido aos custos crescentes da medicina a partir do 
Plano Real e da regulamentação dos planos de saúde, Lei 9656/98, a verticalização ganhou 
maior ênfase no planejamento estratégico pela possibilidade de melhor gestão do atendimento 
da saúde e gerenciamento dos serviços", explica o presidente da Associação Brasileira de 
Medicina de Grupo, Arlindo de Almeida.  
 
Essa valorização das estruturas próprias vem sendo acompanhada pelas empresas de todo o 
País. Segundo o presidente da seção pernambucana da Associação Brasileira de Planos de 
Saúde, Flávio Wanderley, a Unimed Recife - que distribuía seus médicos associados nos 
grandes hospitais - conta hoje com três grandes e modernos hospitais.  
 
Outro exemplo de verticalização é do grupo OPS também de Pernambuco que, além de sua 
rede credenciada, acaba de assumir o controle da Policlínica Santa Clara em Recife.  
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