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A
s reportagens sobre as regras, os 
reajustes de planos de saúde e o 
panorama das empresas do setor 
de saúde suplementar, geralmente, 
são destaques   nos veículos de 

comunicação porque geram muito interesse de 
ouvintes, leitores e telespectadores. Não é por 
menos. Segundo dados da ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar), órgão do governo que 
regula os planos de saúde, ao todo, são 70,6 milhões 
de beneficiários de planos de saúde no Brasil, o 
que representa quase 34% da população do país.

O interesse por informações de qualidade, exclu-
sivas e analíticas sobre os planos de saúde acom-
panha o ritmo do crescimento do setor. Apenas 
nos últimos dez anos, o  volume de contratos 
cresceu 23%, em um mercado que passou de 1,5 
mil para cerca de mil operadoras em 2018. 

Um setor competitivo, com tantas empresas 
e clientes, requer muita especialização, estudo 
e atenção aos detalhes dos jornalistas que cobrem 
o dia a dia do mercado. É um tipo de conheci-
mento que mistura um pouco de  política, eco-
nomia, legislação e termos médicos.

J O R N A L I S M O  E S P E C I A L I Z A D O

QUADRO ESTÁVEL 
E FORA DE RISCO

PARA JORNALISTAS DE OLHO 
NA SAÚDE SUPLEMENTAR

ATENÇÃO AOS DETALHES E MUITO ESTUDO SÃO OS ATALHOS  

PARA DOMINAR O SETOR DE PLANOS DE SAÚDE

 
POR JUCA GUIMARÃES

Em colaboração

A ANS possui um mailing de contatos de com 
mais de 350 jornalistas que se cadastraram para 
receber releases e notas da agência.  Além disso, 
são produzidas entre 12 e 25 matérias todos os 
meses no portal da ANS sobre assuntos relevan-
tes do setor e que, muitas vezes, têm repercus-
são nacional.

O interesse por informações do setor de saúde 
suplementar aquece de acordo com as mudan-
ças e os debates que envolvem os planos. Em 
2018, por exemplo, a discussão sobre as regras 
de franquia e coparticipação esteve nos holo-
fotes. Entre janeiro e agosto deste ano, a ANS 
recebeu 850 demandas de informações de jor-
nalistas que estavam produzindo conteúdo sobre 
o setor. Em todo o ano de 2017, para comparar, 
foram 830 demandas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
A jornalista Dinalva Fernandes cobriu a área 

de saúde pelo portal R7, onde havia uma divisão 
entre as editorias, de acordo com o tema rela-
cionado a planos de saúde. “As matérias sobre 
reajuste dos planos, por exemplo, eram feitas 
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pela editoria de economia”, disse. No geral, na 
opinião de Dinalva, as reportagens sobre os pla-
nos de saúde nos veículos de comunicação ainda 
não superaram a barreira da didática. “Elas pode-
riam ser mais explicativas para que as pessoas 
entendessem melhor”, disse.

Com bastante experiência em jornalismo popu-
lar, a repórter Carol Apple defende que as repor-
tagens sobre planos de saúde devem ter sempre 
um viés de serviço e ir além da explicação deta-
lhada do fato, por exemplo, nos casos do reajus-
te. “O desafio é mostrar para o leitor o motivo 
real do aumento, além do fato de ser permitido 
por lei. Como essa resposta mais detalhada não 
vinha do setor, a gente ia atrás de advogados 
especializados para dar um panorama e explicar 
como proceder, caso o leitor se sentisse lesado 
pelo aumento”, comentou a jornalista, que tra-
balhou no  jornal Agora São Paulo.

Carol também ressalta a importância de pen-
sar em pautas que ampliem as informações do 
factual.  “Traduzir isso para uma linguagem 
mais popular é justamente entregar a situação, 
explicar os possíveis motivos que estão levan-

Para Dinalva Fernandes, as reportagens sobre os planos de saúde nos 
veículos de comunicação ainda não superaram a barreira da didática

Carol Apple destaca a importância de pen sar em pautas que ampliem as 
informações do factual

do a ela e dar uma alternativa para o leitor. É 
um cunho muito mais de serviço do que só de 
informação. Senão, vira aquele ‘tchan’ simples, 
do tipo ‘Planos de saúde reajustam preços em 
x%’”, disse.

DO OUTRO LADO DO BALCÃO
O jornalista Jander Ramón, sócio-diretor da 

Letra Certa Inteligência e Comunicação,  agência 
que atende clientes de toda a cadeia da área de 
saúde, hospital, medicamentos, operadora e ins-
tituto de pesquisa, ressalta que as pautas sobre 
defesa do consumidor e planos de saúde são, 
naturalmente, humanizadas e emocionais até 
porque tratam da vida e da saúde de pessoas.

“O jornalista que acompanha o setor também 
é consumidor deste sistema. Então, é impossível 
ele não carregar as suas experiências humanas e 
a sua visão para as situações do dia a dia da cober-
tura. Ele se coloca na posição do beneficiário. 
Isso vale para  o bem e para o mal. Se a experi-
ência dos personagens da reportagem for bem 
sucedida, com o problema resolvido, o jornalis-
ta vai reconhecer isso. De outro modo, toda 

“TRADUZIR A PAUTA PARA UMA 

LINGUAGEM MAIS POPULAR É JUSTAMENTE 

ENTREGAR A SITUAÇÃO, EXPLI CAR OS 

POSSÍVEIS MOTIVOS QUE ESTÃO LEVANDO A 

ELA E DAR UMA ALTERNATIVA PARA O 

LEITOR”, DIZ CAROL APPLE
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experiência negativa, com expectativa não rea-
lizada, vai gerar frustração nos jornalistas que 
se identificam com o problema e isso transpa-
rece na reportagem. Quando se trata de plano de 
saúde, a cobertura nunca é neutra ou distante, 
justamente porque o jornalista se identifica com 
o tema”, avalia Ramón, que nos tempos de repor-
tagem trabalhou para o Diário do Grande ABC, 
Agência Estado, Valor Econômico, Época Negócios 
e Folha de S.Paulo.

Mesmo entendendo que para os jornalistas, 
em geral, o foco da matéria é a situação emer-
gente do consumidor, Ramón analisa  que o desa-
fio do setor é manter a precisão das informações  
para evitar erros nas reportagens. Além de deixar 
claro que é um setor comercial que está inserido 
dentro de um mercado.

“É um setor muito técnico e os detalhes são 
cruciais, desde uma terminologia técnica até uma 
situação mal colocada que pode gerar uma incom-
preensão. Uma crítica recorrente é que o setor 
dá uma relevância para questões econômicas, 
quando o foco deveria ser o ser humano.  Eu acei-
to essa crítica, mas as empresas investem bilhões 
no sistema, atuam visando lucro de forma ética, 
sem prejudicar ninguém e dentro das regras do 
mercado. Por isso, a parte econômica também é 
importante”, comenta. 

Em muitos casos, para que a reportagem tenha 
equilíbrio, conta muito a investigação das ques-
tões de natureza regulatória e de prevalência de 
contrato que envolvem a pauta. “Aquilo que está 
previsto no contrato deveria ser seguido, porque 
ele foi precificado em cima disso e há todo um 
planejamento. Por mais que você se solidarize 
com o problema de um indivíduo, se o contrato 
for rompido para favorecê-lo, você estará geran-
do uma perda coletiva que vai impactar nos cus-
tos dos planos e do sistema. Então, a situação é 
complexa: o jornalista precisa buscar informações 
de natureza técnica e o conhecimento para fazer 
uma pauta justa”, diz Ramón.

ALTA COMPLEXIDADE
De Brasília, a jornalista Hulda Rode, acompa-

nha o setor de saúde há 11 anos. Ela é a idealiza-
dora do site Alta Complexidade Política & Saúde. 
O portal reúne notícias sobre doenças raras e 
crônicas e é uma referência para jornalistas, pes-
quisadores, pacientes e familiares em busca de 
atualizações e informações.

 O interesse de Hulda pela área vem da infân-

cia, pois cresceu praticamente dentro da farmá-
cia da família no interior de Goiás. A criação do 
portal foi uma iniciativa para melhorar a quali-
dade e contextualizar as informações disponíveis 
sobre os tratamentos especializados e procedi-
mentos de alta complexidade que passam pela 
saúde suplementar e também pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde).

“O Alta Complexidade Política & Saúde não 
se pauta pelas assessorias de comunicação e 
nem pelos congressistas, pois muitas informa-
ções são divulgadas antes mesmo do anúncio 
oficial do governo. Nossas informações são 
resultados de acompanhamento do cenário e a 
cobertura é feita pela rastreabilidade e moni-
toramento”, diz Hulda.

Para a jornalista, a falta de formação é um 
entrave para que a cobertura do setor de saúde 
suplementar seja mais aprofundada.  “Eu acho 
que falta conhecimento especializado, interes-
se em aprofundar a pauta e também por ter 
poucos setoristas no Brasil – hoje o jornalista 
cobre de tudo. Falta tempo para aprofundar-se. 
A escassez de setorista é uma erva daninha na 
vida do leitor”, comenta.

Para reunir o conhecimento necessário sobre 
as áreas de conhecimento que envolvem o setor 
de saúde, a jornalista apostou numa formação 
multidisciplinar fora da área de comunicação. 
“No Brasil, temos apenas workshops de jornalis-
mo em saúde. As especializações disponíveis são 
de jornalismo científico ou divulgação científica. 
No meu caso, como vi que essas áreas não aten-
diam a minha demanda por informação, fiz uma 
especialização em gestão de políticas de saúde 

J O R N A L I S M O  E S P E C I A L I Z A D O

Hulda Rode diz 
que as notícias 

do site Alta 
Complexidade 

Política & Saúde 
são resultados da 
rastreabilidade e 
monitoramento 

do mercado
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informadas por evidências, junto com um grupo 
compostos por médicos, pesquisadores e gesto-
res do SUS, além de cursos de capacitação na 
área multiprofissional. Pois, o mais importante 
é observar o contexto das políticas públicas de 
saúde, que têm interferência na saúde suplemen-
tar”, afirma. 

Coparticipação – Nos planos em que há copartici-
pação, além da mensalidade, o beneficiário arca com 
parte do valor de alguns procedimentos quando uti-
lizá-los. Antes de assinar o contrato, verifique quais 
procedimentos (consultas, exames, etc.) estão sujei-
tos à cobrança de coparticipação.

Franquia – Franquia é o estabelecimento de um valor 
até o qual a operadora não tem responsabilidade de 
reembolso, nem de pagamento à rede credenciada ou 
referenciada. A franquia estipulada é paga pelo bene-
ficiário de plano de saúde diretamente ao prestador 
de serviços de saúde.

Lei 9.656/1998 – Em conjunto com a Medida 
Provisória 2.177-44, regulamenta os planos privados 
de assistência à saúde assinados após 1 de janeiro de 
1999.

Livre escolha – Possibilita ao beneficiário atendi-
mento em consultórios, clínicas e laboratórios não 
pertencentes às redes credenciadas ou referenciadas 
ao plano, mediante reembolso, parcial ou total, das 
despesas assistenciais. 

Plano de saúde coletivo por adesão – Plano con-
tratado por pessoa jurídica de caráter profissional, 
classista ou setorial, para oferta à população a ela 

“HOJE O JORNALISTA COBRE DE TUDO. 

FALTA TEMPO PARA APROFUNDAR-SE. A 

ESCASSEZ DE SETORISTA É UMA ERVA 

DANINHA NA VIDA DO LEITOR”, 

COMENTA HULDA RODE

vinculada com ou sem seus respectivos grupos fami-
liares (Resolução Normativa nº 195).

Ressarcimento ao SUS – É a restituição dos custos 
feita pelas operadoras de planos privados dos servi-
ços de atendimento à saúde em instituições públicas 
ou privadas, contratadas ou conveniadas, integran-
tes do SUS. Esse ressarcimento se dá conforme o 
artigo 32 da Lei n.° 9.656, de 3 de junho de 1998.

Rol de procedimentos – Cobertura mínima obri-
gatória que deve ser garantida pela operadora de 
acordo com a segmentação contratada.

Variação dos custos médico-hospitalares 
(VCMH) – Índice que mede a variação anual das 
despesas assistenciais entre períodos sucessivos de 
12 meses. A variação do custo médico-hospitalar 
engloba a variação dos preços unitários e a variação 
da frequência de utilização.

Glosa médica – É o termo que se refere ao não 
pagamento, por parte dos planos de saúde, de valores 
referentes a atendimentos, medicamentos, materiais 
ou taxas cobradas pelas empresas prestadoras 
(hospitais, clínicas, laboratórios, entre outros) e 
profissional liberal da área de saúde.

FIQUE DE OLHO NAS DICAS
CONFIRA OS TERMOS TÉCNICOS, CONCEITOS E LEIS QUE TODO O JORNALISTA  

PRECISA SABER BEM ANTES DE ESCREVER SOBRE PLANOS DE SAÚDE:


