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Analisando também a evolução
do panorama da oncologia em
Portugal e no mundo, a Direção
Geral de Saúde (DGS), no relatório
“Portugal Doenças Oncológicas
em números (2014)”, sublinha
um cenário de desafios crescentes
aos sistemas de saúde. Por um la-
do, assiste-se a um aumento signi-
ficativo de novos casos e, por ou-
tro, a um aumento da procura e,
para cada doente, de mais meios
técnicos e humanos. Porém, a
DGS considera que o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) tem conse-
guido acomodar, em grande par-
te, as novas solicitações. 

Mas estarão os portugueses de
acordo e igualmente confiantes
nesta resposta? 

Os portugueses, na sua esmaga-
dora maioria, querem um maior
investimento no cancro mas me-
tade não está disponível para des-
contar mais e, se tivessem que o
fazer, grande parte preferia que o
dinheiro fosse para um “fundo
pessoal”. Assim concluiu um re-
cente inquérito da GFK que visou
avaliar as perceções dos portugue-
ses sobre o cancro, tendo estes re-
sultados sido posteriormente
apresentados no 3.º Think Tank
Inovar Saúde – Cancro 2010: Ve-
lhos e Novos Desafios. Questiona-
dos sobre a possibilidade de des-
contarem mais para essa área, a
metade dos inquiridos recusou,
alegando que tem “pouco dinhei-
ro disponível” (49%) ou que já

desconta muito (41%). Apesar de
apenas um terço ter admitido po-
der pagar mais para o cancro, sen-
do que, para descontos adicionais,
só 15% se mostrou “muito dispo-
nível” há, em paralelo, um claro
movimento em busca de respos-
tas para este cenário específico no
mercado segurador. Movidos es-
sencialmente pelos elevados e
prolongados custos que uma do-
ença oncológica acarreta, os por-
tugueses mostram querer ter ou-
tro tipo de ferramentas para tra-
var este combate.  

SEGURADORAS TÊM UMA PALAVRA
A DIZER

Assim, a esta equação falta ainda
juntar um dos parceiros que, nos

últimos anos, tem ganho peso nas
decisões dos portugueses que pre-
tendem um apoio diferente neste
tipo de combate – as seguradoras.
Acompanhando de perto a evolu-
ção deste cenário, o setor foi ajus-
tando a sua oferta e contemplan-
do soluções maioritariamente
destinadas a doenças graves, en-
tre as quais constam as oncológi-
cas. Recentemente, chegou ao
mercado português uma solução
concebida de raiz para dar respos-
ta exclusivamente à doença onco-
lógica.     

Na opinião de Ana Mota, direto-
ra Seguros de Pessoas e Pensões
da MDS, “ao contrário do que se
possa pensar, o mercado segura-
dor tem vindo a adaptar e desen-

Num infeliz consenso, as projeções nacionais e internacionais apontam num só sentido, tornando claro
que a evolução demográfica e a exposição a fatores de risco determinarão um aumento da incidência
de doenças oncológicas nos próximos anos.

SEGURO ONCOLÓGICO

Quando o cancro é o inimigo. 

Seguradoras querem apoiar mais e melhor
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O estudo demonstra que

o investimento no cancro

é considerado prioritário

pelos portugueses,

por ser a doença

mais temida (71%),

à frente das doenças

cardiovasculares, que

são as que efetivamente

mais matam em Portugal
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volver, há vários anos, produtos
que cubram estas situações”. No
entanto, “os capitais poderão ser
insuficientes para um tratamento
oncológico – que são reconheci-
dos como dispendiosos e prolon-
gados. É preciso ler atentamente
as condições para garantir que os
capitais são realmente suficientes
e elevados para assegurar as ne-
cessidades”, reforça. Para a MDS,
existe hoje uma maior sensibiliza-
ção sobre estas temáticas e, conse-
quentemente, um aumento da
procura de soluções. “Apesar de o
mercado segurador ter demons-
trado ser sensível a esta realidade,
procurando desenvolver novos
produtos ou ajustando os existen-
tes, a verdade é que ainda existe a

necessidade de aumentar a prote-
ção associada a este tipo de produ-
tos, tanto ao nível dos capitais co-
mo das coberturas”. 

RESPOSTAS ATENTAS E AJUSTADAS

Neste campo, a aposta da Tran-
quilidade passa pelo “Extra Care”,
uma resposta às doenças que
comportam custos mais elevados,
as ditas mais graves, constando
entre elas as oncológicas. A expe-
riência no terreno tem mostrado
à seguradora que, perante uma
doença oncológica, o doente e a
sua família querem que o trata-
mento seja o mais eficiente, feito
no melhor hospital, com o me-
lhor médico, com a maior como-
didade possível. “Criámos então
este seguro com um custo a partir
de 4 euros por mês (depende da
idade da pessoa segura) e que po-
de ser subscrito isoladamente ou
como complemento a outro segu-
ro de saúde. Esta é a solução ideal
para quem não tem capacidade fi-
nanceira para um seguro de saú-
de com muitas coberturas, mas
está preocupado especificamente
com a cobertura de doenças mui-
to graves, como a doença oncoló-
gica”, explica a Tranquilidade. Es-
te seguro tem um capital de 150
mil euros em despesas de hospita-
lização; inclui uma cobertura de 1
milhão de euros para tratamento
de doenças graves no estrangeiro;
e dá acesso a uma segunda opi-
nião médica em todo o mundo.
Esta aposta passa ainda pelo Saú-
de Prestígio, criado para cobrir in-
tegralmente a pessoa segura, com
capitais muito elevados em hospi-
talização (300 mil euros), parto (5
mil), ambulatório (5 mil), estoma-

tologia (1000), próteses (2.500),
medicamentos (1.000), doenças
graves internacional (1 milhão de
euros); não tem copagamentos ou
tem copagamentos muito baixo
dentro da rede AdvanceCare
(comparticipações fora da rede de
70%).

No caso da Generali, apesar de
não comercializar um produto es-
pecífico para o risco oncológico, a
doença está coberta em todas as
opções dos seus planos. “Todos te-
mos consciência de que a capaci-
dade de resposta do SNS para tra-
tar doenças do foro oncológico é
assinalável através dos serviços
disponíveis no IPO. No entanto,
com o desenvolvimento de unida-
des privadas de saúde em Portu-
gal, o tratamento desta patologia
passou também a ser disponibili-
zada no privado”, elucida Rui
Meireles, chief Underwriting Of-
ficer, Health & Accidents, da Ge-
nerali Portugal. Assim, “os segu-
ros de saúde, como instrumento
de financiamento de despesas de
saúde, no caso riscos graves de
saúde, assumem maior relevância
quando estamos perante despesas
do foro oncológico considerando
que tem um custo elevado e trata-
mentos, na maioria dos casos,
prolongados no tempo”, reforça o
responsável. A Generali procura
ainda alargar o âmbito dos capi-
tais seguros disponíveis, integran-
do as despesas daqui decorrentes
na cobertura de hospitalização.
Desta forma, é possível enquadrar
com capitais seguros mais eleva-
dos a totalidade dos custos das ci-
rurgias e/ou tratamentos, mesmo
que não sejam decorrentes de in-
ternamento hospitalar. “Esta é,

na realidade, a grande vocação
dos seguros (pelo menos os que
seguram a vida humana) que é de
garantir, no momento de uma
doença de impacto significativo,
uma compensação que lhe possa
salvaguardar o custo financeiro”,
conclui. 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO. 
A RESPOSTA EXCLUSIVA

O particular interesse da Fidelida-
de sobre este tema vem de há
muito mas, em 2011, deu um pas-
so especial na construção de um
seguro de saúde destinado especi-
ficamente ao tratamento da do-
ença oncológica. No entanto, até
chegar a esta oferta, a Multicare
foi aumentando os capitais de in-
ternamento dos planos de saúde,
exatamente para permitir uma
resposta mais adequada em caso
de doenças financeiramente mais
exigentes. Em 2011, a Multicare
arranca, então, com um estudo
aprofundado sobre a prevalência
do cancro, incidência sobre a po-
pulação portuguesa, morbilidade
associada, taxa e condições de so-
brevivência, custos associados,
entre outros, realizado no âmbito
de uma tese de mestrado da Fa-
culdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, agora em fase de
tese de doutoramento.

“O Seguro de Saúde Oncológico
Multicare é o único seguro de saú-
de em Portugal especificamente
destinado a dar resposta à preven-
ção e tratamento do cancro. Dá
acesso a todas as vantagens de um
seguro de saúde Multicare, mas o
que o distingue é a cobertura de
oncologia, que é acionada em ca-
so de diagnóstico de cancro. Neste

caso, é ativado um capital de 1
milhão de euros/ano para todas as
despesas relacionadas com trata-
mentos, cuidados continuados e
cuidados paliativos, medicamen-
tos, psicologia, nutrição, estoma-
tologia associada, etc., sem qual-
quer franquia ou co-pagamento”,
explica Sérgio Carvalho, diretor
de Marketing Produtos e Canais
da Fidelidade. 

Disponível desde novembro úl-
timo, esta solução tem tido “uma
excelente recetividade” no merca-
do nacional. Segundo Sérgio Car-
valho, as diversas opiniões e co-
mentários da comunidade médi-
ca e entidades ligadas à gestão e
financiamento da saúde “subli-
nham como, de forma totalmente
inovadora, este seguro dá respos-
ta à doença oncológica com a ati-
vação de um capital único para o
tratamento global da doença”. 

Este seguro também disponibi-
liza uma rede de prestadores de
referência em oncologia com
uma resposta multidisciplinar:
Hospital da Luz, Cuf, Fundação
Champalimaud e Hospital Lusía-
das. Tal como nos planos de saúde
Multicare, está incluída a cober-
tura de medicina preventiva que
consiste na oferta de check-up, o
qual inclui um plano de exames
específicos para o rastreio de do-
enças oncológicas, a realizar ao
longo de cinco anos. Foi ainda
criado o “Serviço de Apoio Onco-
lógico”, alargado a todos os clien-
tes Multicare, que se traduz num
serviço de assistência personaliza-
da, apoiado por um oncologista e
uma enfermeira, que também
ajuda em questões administrati-
vas e logísticas.
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As elevadas taxas

de prevalência e

mortalidade e o caráter

“cego” da doença são as

razões que contribuem

para esta perceção e

também para a vontade

manifestada pelos

inquiridos de saberem

mais sobre prevenção

(69%), sintomas (51%)

e tipos de tratamento

(47%)

No tratamento do cancro

e acesso a cuidados de

saúde, os portugueses

consideram que o setor

privado é, globalmente,

melhor do que o público 

O principal motivo para

escolha do hospital

público foi a falta de

dinheiro para o privado,

enquanto quem escolhe o

privado alega sobretudo

a rapidez do serviço.

Entre os portugueses,

há a perceção de que

existe qualidade no

serviço público (em

particular no que

respeita às competências

dos médicos), mesmo

que, ponto por ponto,

o privado tenha uma

melhor prestação do

que o público


