
Prezados(as), 
 
Está disponível no site da CABEFE o painel de indicadores de despesas com o plano de saúde, do período de janeiro a agosto de 2020. 

  
O objetivo é dar transparência dos gastos realizados e incentivar o uso consciente visando garantir a solidez e a eficiência do plano de saúde. 
 
O uso consciente resulta em uma combinação ideal, trazendo benefícios para todos, como redução nos custos e melhoria na qualidade de 
serviços, evitando tomadas de decisões difíceis mais necessárias visando a longevidade do plano de saúde. 
 
Do ponto de vista sustentável, um plano que realmente funciona é aquele em que todos colaboram, interagem e participam ativamente. 
Seja ativo e consciente, nos ajudando a tornar o plano ideal para todos! 
 
Cordialmente, 
 
Deny Sanábio – Diretor Presidente 
  
Para melhor entendimento detalhamos abaixo os quadros que compõem o painel:  
  

• Top 15 – Despesas por Pessoa 
O intuito deste gráfico barra é mostrar de forma visual, as 15(quinze) maiores despesas acumuladas, individual por pessoa, no período 
de janeiro a agosto/2020. 
No quadro junto ao gráfico, é demonstrado a soma destas 15(quinze) maiores despesas, o percentual que elas representa em relação a 
despesa total e quanto da receita que estas consomem; 
  
• Índice de utilização 
Neste gráfico velocímetro, a ideia é mostrar o índice de utilização, que consiste na proporção percentual de Despesas / (dividido por) 
Receitas. 
O valor ideal é no máximo 75% para que o contrato seja considerado equilibrado economicamente no mercado;  
  
• % Despesas Por Sexo 
Este quadro dispõe o % das despesas, segmentadas por sexo. 
  
• % Despesas por Tipo Evento 
Assim como o quadro de despesas por sexo, este quadro dispõe o % das despesas, só que segmentadas por tipo de atendimento. 
  

• Despesa por Faixa Etária 
Quadro que dispõe as despesas, distribuídas de acordo com a faixa etária. 



 
 


