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85 membros 



do total  

de despesas assistenciais  

Anahp | Números 

hospitais em  

abril de 2017 85 
R$ 28,3 bilhões 

Receita bruta dos 80 hospitais 

membros em dezembro de 2016 

21% 

8% do total  

de leitos privados 

existentes no 

Brasil 

20.239 
4.701 

leitos  

de UTI 

8,1 MILHÕES 
atendimento no  

pronto-socorro  

MAIS DE 140 MIL EMPREGOS GERADOS 

114.721 

134.790 

140.503 

2014 2015 2016 

ACREDITAÇÕES 2016 

Organização Nacional de% Acreditação -

ONA 

Acreditação Canada International - ACI 

Joint Commission Interntional - JCI 

National Integrated Accreditation for 

Healthcare  Organizations – NIAHO 

48 

14 

25 

2 

257 

48 

32 

5 

18,7 

29,2 

78,1 

40,0 
68 72 80 

Os hospitais Anahp representam 26% 

das acreditações no Brasil e 48% das 

acreditações internacionais no Brasil. 26% 

do total  

de despesas assistenciais  
na saúde suplementar em 2016 



Desafios para a saúde no Brasil | Fim do bônus demográfico 

até 2030, com envelhecimento acelerado da 

população 

13,44% >65 9,42% >65 7,90% >65 

Fonte: IBGE 



Desafios para a saúde no Brasil | Um maior número de 

idosos representa um desafio para a 

sustentabilidade do sistema de saúde 

Fonte: Elaboração Anahp com base em dados da ANS 



Mudança no perfil epidemiológico | O Brasil do futuro vai 

lidar cada vez mais com as doenças da terceira 

idade 

Fonte: Elaboração Anahp com base em dados do IBGE 



Uma pergunta | Qual é o elemento fundamental de 

um sistema de saúde? 

• O médico? 
 
 

• A equipe de saúde? 
 
 

• A tecnologia? 
 
 

• O hospital? 
 
 

• A gestão e o dinheiro? 
 
 

• O modelo de assistência? 



Uma sugestão | O cidadão deve estar ao centro 

do sistema de saúde 



Integração do cuidado | A necessidade de integrar 

os 2P e 2R em uma linha contínua 



Integração Público-Privada | Uma alma em busca de um 

corpo, um corpo em busca de uma alma 

Administração Direta OSS Variação

Tempo médio de permanência (dias) 10,2 6,2 -39,0%

Taxa de ocupação hospitalar 78,7 82,0 4,2%

Índice de renovação de leitos (ano) 27,8 48,1 -73,0%

Índice de substituição de leitos (ano) 2,8 1,4 -50,0%

Cirurgias (hospitalares mais ambulatoriais)/sala 808 1176 45,5%

Taxa de infecção hospitalar (DI IPCS Lab. X CT-mediana) 6,6 5,9 -10,6%

Taxa de mortalidade 4,8 4,8 0,0%

Fonte: Rodrigues et al: DOI: 10.5327/Z1519-1672201400650002 

Indicadores de quantidade e qualidade dos hospitais da administração direta e organizações sociais da Secretaria da Saúde 
do Estado de São Paulo (2013) 



Integração da informação | A importância da 

interoperabilidade dos sistemas públicos e 

privados 



 



12 propostas em 10 eixos | Para colocar o cidadão no 

centro da atenção 



Estrutura | O que fazer? 



Estrutura | Como fazer? 



Estrutura | Por que fazer 



Obrigado! 

 
      linkedin.com/in/franciscobalestrin 

 

http://www.facebook.com/franciscobalestrin/ 

@fbalestrin 


